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Sammanfattnins:
Denna rapport behandlar olika aspekter av idéutveckling
och innovativ förståelseutveckling under förändringsanalys. Eörändringsanalys är inledande utredningsarbete
vid administrativ utveckling och som syftar till att
leda fram till beslut om olika organisatoriska förändringsåtgärder. Datorisering (dvs utveckling av datorbaserade
informationssystem) är en möjlig sådan åtgärd.
Vissa erfarenheter tyder på att datoriseringsbeslut kan
fattas på relativt lösa grunder samt att sådana åtgärder
ofta inte ar tillräckligt innovativa.ur organisatorisk
synvinkel. Det är inte ovanligt att en förändringsanalys
kännetecknas av en ofullständig problemanalys kombinerat
med en svag idégenerering som ger ett bristfälligt beslutsunderlag och därmed en icke genomskinlig beslutsprocess.
Denna rapport behandlar olika aspekter av förändringsanalys som en kreativ beslutsutveckling. Ett antal önskvärda egenskaper hos en sådan process har identifierats.
T ex: Etablering av problemförståelse med fokusering på
bakomliggande problemorsaker. Successiv förståelseutveckling. Konstruktiv samverkan mellan olika intressenter.
Autentisk kommunikation. Periodvis fokusering på egen
förståelse och begransningar i den. Frigörelse från begränsande föreställningar. Ifrågasättande av onödiga problemrestriktioner, traditionella verksamhetsprinciper samt
oklara värdemässiga utgångspunkter. Rekonstruerad rationalitet i beslutsutvecklingen.
Detta forskningsarbete har genomförts med ekonomiskt
stöd från STU.
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BAKGRUND

I dagens samhälle är datorisering en mycket vanlig företeelse
i alla typer av organisationer, i såväl stora som små. Datorisering kan innebära utveckling av helt nya .datasystm~~Bl&er
utbyggnad/förandring av befintliga datasystem. Införandet av
nya eller förändrade datasystem kommer alltid att innebära
olika typer av konsekvenser, som ofta berör stora delar av
organisationen.
Det ar inte alltid säkertatt en automatisering av informationssystem ar den basta lösningen för att uppnå en förbättrad situation i organisationen. Andå är det ofta så att graden
av automatisering och informationssystemens komplexitet sällan
ifrågasättes som en adekvat lösning. Dessutom saknas ofta
alternativ till automatiserade informationssystemlösningar i
det beslutsunderlag som förelägges beslutsfattare.
Vi anser att beslut om datorisering eller inte är alldeles
för viktisa, dvs får alldeles för omfattande konsekvenser i
verksamheten, för att man skall våga att ta risken att besluten
fattas på basis av ett beslwtsunderlag som ej ar tillräckligt
genomarbetat. Beslut om förändringar i organisationer måste
göras tillräckligt genomskinliga vad avser förutsättningar
och förväntade konsekvenser, så att berörda personer kan ha
en möjlighet att deltaga i och påverka beslutsprocessen.
Arbetet med att framställa ett tillräckligt adekvat beslutsunderlag med lösningsalternativ av god kvalitet måste innebära både en strukturerad analys och en kreativ idéutveckling.

FÖRÄNDRINGSANALYS
ERFARENHETER

- NAGOT

OM TIDIGARE ARBETE OCH

Innan man startar ett arbete avseende utveckling/förandring
av informationssystem ar det viktigt att ta reda på om det
verkligen ar informationssystemutveckling som ar en riktig
åtgärd för att komma till ratta med problem i verksamheten.
I vissa situationer kan man nå en bättre lösning på problemen genom andra typer av förändringar t ex en förändring av
produkter eller en förandring av distributionskanaler. Många
gånger ar det en kombination av olika typer av åtgärder som
kan ge det basta resultatet.
För att man skall komma fram till lämpliga åtgärder som
skall kunna genomföras för att nå en så oproblematisk situation som möjligt i organisationen, måste man först ta reda
på vilka problem det ar som man vill lösa. Man måste ställa
en typ av diagnos på verksamheten; Vad ar det i verksamheten
som ej fungerar tillfredsställande? Först nar man har ställt
en diagnos, har man möjlighet att generera förslag till möjliga lösningar på problemen i verksamheten. Innan man sedan kan
välja lämplig lösning, vilket ofta ar en kombination av olika
åtgärder, måste man prognostisera åtgärdernas effekter på den
framtida verksamheten.
Ett satt att på ett explicit satt stalla en diagnos på verksamheten, generera lämpliga åtgärder och bedöma åtgärdernas
konsekvenser ar att utföra förandringsanalys.
Förandringsanalys (FA) enligt SIM ar en metod som ar utvecklad inom Humaninfologiska forskningsgruppen (HUMOR). Metoden
(se Goldkuhl, Röstlinger 1983) ar utvecklad för att kunna
anpassas till olika förandringsanalyssituationer vad avser
problemtyper
- ambitionsnivå vad galler förandringsåtgarder
- användares och .utnedaresvana vid förändrinasarbete
- organisation

-

Under FA/SIM fokuserar man på problem, mål, förändringsbehov och förändringsåtgärder. Arbetet under förändringsanalysen struktureras i fem olika analysområden, vilka ar
relaterade till varandra enligt figur 1.
problemanalys
målanalys

J
1

\

analys av förändringsbehov

verksamhetsanalys

5.

bestämning av förändringsåtgärder
Figur 1. Schematisk bild över sambanden mellan olika analysområden vid genomförande av FA.
Under problem- och målanalys arbetar man huvudsakligen med
en upplevd nu-situation i organisationen. Verksamhetsanalysen
ar då ett hjälpmedel för att kunna klargöra och bättre förstå
problem och problemorsaker genom att betrakta olika aspekter
av verksamheten. Under analys av förändringsbehov och bestämning av förändringsiitgärder arbetar man huvudsakligen med en
tänkt framtida situation. Verksamhetsanalysen utgör då ett
hjälpmedel för att utreda olika aspekter av åtgärdernas konsekvenser/effekter i organisationen.
För att på ett enkelt sätt kunna följa och anpassa metoden
delas varje analysområde in i ett antal arbetsmoment. Varje
arbetsmoment innehåller riktlinjer för arbetssätt och dokumentationsformer. Avsikten är att FA-arbetet skall dokumenteras löpande i olika typer av dokument. Och att dessa dokument
skall användas som slutdokumentation från FA-arbetet och utgöra underlag för beslut om förändring.

Vi har arbetat med en kontinuerlig utveckling av FA/SIM.
Denna utveckling har baserats både på teoretiska och empiriska
studier. Vi har då haft möjlighet att studera FA/SIM i några
olika användningssituationer. En av dessa empiriska studier
har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan ett företag
och HUMOR. I detta projekt tillämpades FA/SIM i en s k förstudie som varade under ca 4 månader där forskare från HUMOR
deltog under hela tiden. Projektet avsåg problem vid administration oh distribution av stora pappersrullar från fabrik
till kund och genomfördes med en bred "anvandar"-medverkan.
Ett starkt intryck från denna metodanvandning är att trots att
man hade genomfört en förutsättningslös analys av problem,
fokuserades ändå arbetet med åtgärder på informationssystemlösningar vilka varit tänkbara redan på förhand och vilka
aldrig kom att ifrågasättas som adekvata lösningar. Ett annat
intryck är dataspecialisters ovilja att arbeta med alternativa
lösningar samt vilja att stävja en fri och öppen idégenerering.
Studien har baserats på en explicit forskningsstrategi och
formulerade frågeställningar (hypoteser) samt har genomförts
genom en kombination av olika observationsmetoder (deltagande
observation, intervjuer, dokumentinsamling. Den forskningsmässiga uppläggningen och metodutvarderingen finns dokumenterat i Goldkuhl (1982b); Röstlinger (1985); Röstlinger,
SelldSn (1983); Selldén (1983).
Erfarenheter från olika metodtillämpningar ar att metoden
är användbar, begriplig och relativt lätt att lära för
användare och utredare. Se t ex Sellden (1984) som också
beskriver en tillämpning som är mer framgångsrik avseende
åtgardsskapande.

Men det finns också en hel del erfarenheter som bara delvis
har att göra med metoden:

-

-

-

Det ar svårt att få till stånd en positiv utredar- anvandarinteraktion. Det räcker inte att en utredare säger sig eftersträva användarorientering och att denna följer en användarorienterad metod (som t ex FA/SIM). Det kravs att utredaren
utvecklar ett förhållningssätt som är kommunikationssensitivt och understödjande vad galler problematisering och
idéutveckling (se även t ex Argyris, 1965; Rogers, 1976;
Goldkuhl, 1982 a).
Det kan vara svårt att utnyttja analysunderlaget vid generering av åtgärdsförslag; potentialen i utförd problem- och
målanalys utnyttjas ej i tillräcklig grad.
Det förefaller vara svårt att generera åtgärder med hög
kvalitet för verksamheter, dvs åtgärder som kännetecknas
av såväl hög ekonomisk/organisatorisk effektivitet och god
resursanvändning som socialt Önskvärda arbetsformer och
arbetsmiljöer. Det förefaller vara svårt att generera
alternativa åtgärder, och inte på ett för tidigt stadium
fastna för en typ av åtgärd. Det förefaller också vara
svårt att generera innovativa åtgärder, dvs lösningar som
klart awiker från traditionella och eventuellt på förhand
givna lösningar (se aven t ex De bono, 1981).
Det kan vara svårt att etablera ett problematiserande och
ifrågasättande förhållningssätt (Edfeldt & Jansson, 1978)
under en förandringsanalys. Detta galler brist på kritisk
hållning gentemot
x restriktioner i problembilden, dvs att alltför lättvin-

digt ta för givet att vissa faktorer ar opåverkbara
eller närmast omöjliga att förändra
n fundamentala principer för bedrivande av verksamheter,
dvs användning av "så har har vi alltid gjortn- argument
(se även t ex Checkland, 1981; Wiberg, 1982)

n grundläggande värdemässiga utgångspunkter, dvs en oförmåga/ovilja att rekonstruera, granska och ifrågasätta
vilka som är de djupaste målen man vill uppnå med verksamheten/organisationen. (Se aven t ex Habermas, 1972;
Mccarthy, 1978; Ouchi, 1983).

-

-

Det finns en tendens att fokusera på tekniska lösningshjälpmedel (typ datorer), och inte att bearbeta, fördjupa
och ifrågasätta sin egen förståelse av problem och verksamheten. Det är svårt att identifiera och frigöra sig
från begränsningar i sitt eget "synfaltI1, (Se aven t ex
Arbnor m fl, 1980; Lindholm, 1979; Theman, 1981).
Det är svårt att få förändringsanalys att vara en rationell och genomskinlig beslutsutveckling. (Argyris, 1970);
Hedberg, 1980). Framtaget beslutsunderlag kan lätt bli
oöverblickbart med därigenom svårigheter att utvärdera
lösningsförslag.

KREATIVA DATORISERINGSBESLUT

FORUTSATTNINGAR

-

PROBLEM OCH

Beslut om datorisering, dvs beslut att utveckla datorbaserade informationssystem, ar frekvent förekommande beslut i
organisationer idag. Dessa beslut kommer att innebära förändringar i verksamheten och förändringar för de människor
som i olika grad berörs eller är involverade i verksamheten.
Beslut om datorisering anses "ligga i tiden". Att man kommer
fram till sådana beslut upplevs ofta inte som så förvånande
utan kan i stallet vara vad många har väntat sig. Aven de
som inte ar helt positiva till en datorisering har svårt att
argumentera emot ett sådant beslut. Denna anda, att relativt
enkelt acceptera datoriseringsbeslut kombinerat med en tendens
att vilja "hänga med" det nya som kommer kan innebära en "överautomatisering" eller "felautomatisering" i organisationen, dvs
att man inför automatiserade rutiner som inte ar adekvata för
att lösa problem i organisationen på ett kvalitativt bra satt.
Att olika berörda personer kan ha svårighet att argumentera
emot datoriseringsbeslut kan bero på svårigheter att satta
sig in i beslutsunderlaget. Att beslutsfattare ofta väljer
en automatiserad lösning kan också bero på beslutsunderlagets
komplexitet och eller ofullständighet samt på avsaknad av
alternativa förandringsåtgarder. Oberoende av vilken typ av
åtgärd som man till slut beslutar att genomföra ar det dock
rimligt att kräva att man genom beslutsunderlaget skall kunna
förstå förutsättningar för olika handlingsalternativ. Ofta ar
det inte heller fråga om att ta stallning till en eller flera
separata åtgärder utan till olika kombinationer av åtgärder
och detta kommer då också att försvåra beslutsprocessen
ytterligare.
Att utredningsspecialister och andra deltagare i ett utredningsprojekt ofta fokuserar på automatiserade informationssystemlösningar kan bero på, att det i en komplicerad situation med många aspekter att beakta, dvs i en förandringsanalys-

situation, ofta ar alltför enkelt att tillgripa en redan
kand lösning. Den avsaknad av alternativ och innovativa lösningar som är kännetecknande för många beslutsunderlag kan
bero på många metoders betoning av analys och överdriven formalism vilket ej ger utrymme för kreativitet och intuition. För
att komma fram till innovativa lösningar kravs att kunna ifrågasatta på förhand givna mål och värderingar för verksamheten.
Man måste våga frångå att endast fokusera på objektivt mätbara
mål (ofta ekonomiskt uttryckta), utan man måste aven explicitgöra andra mål/varderingar (ofta mycket viktigare för verksamheten). Alla mål/värden kan inte uttryckas klart vid generering av åtgärder utan nya värderingar kommer att uttryckas
genom nya idéer. Dessa idéer behöver legitimeras genom en
fördjupad analys av problem och mål.
Ofta genomförs inte målutveckling och åtgardsgenerering på
ett iterativt sätt, dvs dar man gör en fördjupad analys av
mål och aven av problem efter en generering av lösningsidéer.
Utan många ansatser1) bygger på ett linjärt härledningstänkande
att åtgärder kan entydigt genereras utifrån på förhand klart
formulerade problem och mål. Detta synsätt reducerar förandringsanalysprocessen till en helt analytisk process utan inslag
av kreativitet.
Många gånger kan datorbaserade informationssystem vara
adekvata åtgärder för att lösa några av problemen i en
organisation men för att få en totalt sett basta lösning
kravs oftast aven andra typer av åtgärder som komplement.
Denna starka fokusering på datorisering kan medföra att
andra typer av förändringar (t ex produktutveckling, distributionsutveckling, personalutveckling) nedprioriteras. Man
fokuserar på informationssystem både vad gäller analys av
den existerande verksamheten och vad galler generering av
förandringsåtgarder. Detta innebar att man aldrig kommer
att problematisera grundläggande principer för hur verksamheten kan bedrivas.

1) Sådan traditionell beslutsmodell (typ Simon, 1970) har
kriticerats av bl a Mintzberg (1978) och Ciborra (1984).

En inte ovanlig utredningssituation kan alltså innebära
- en dålig analys kombinerat med en svag idégenerering
som ger ett bristfälligt beslutsunderlag och en icke
genomskinlig beslutsprocess
vilket l-edertill
åtgärder som ej utnyttjar organisationens möj-igheter
i nu eller framtid
åtgärder som vid införandet skapar oförutsedda konsekvenser vilka kan motverka möjligheten att åtgärda de
ursprungligt upplevda problemen och istället skapa nya.

-

-

Beslut om datorisering baseras alltid på någon typ av
beslutsunderlag. Beslutsunderlaget kan vara av starkt
varierande karaktär. Det kan dessutom vara ett explicit
eller ett implicit underlag. Ett beslut om datorisering
föregås alltså alltid av någon typ av utredning. Det ar
detta arbete som vi kallar för förandringsanalys. En förandringsanalys kan variera starkt vad avser graden av explicitet, fullständighet, förutsattningslöshet och formalisering, fokusering på nulaga eller framtid, idégenerering samt
möjligheter till "användarn- medverkan. En del organisationer
arbetar helt intuitivt med FA, en del har utvecklat egna
metoder för FA och en del andra använder sig av metoder som
är mer allmänt tillgängliga, utvecklade av forskare eller
praktiker.
Det existerar flera metoder/ansatser för förandringsanalys/
förstudie/förundersökning som t ex ISAC (Lundeberg m fl 1978)
MBI (Hugoson m fl 1983) och ETHICS (Mumford, Weir, 1979).
I jämförelse med FA/SIM uppfattar vi att dessa metoder har
vissa brister som linjärt steg-för-steg-tankande, brist på
problematisering samt för litet betoning av kreativitet och
idéutveckling.

SAMMANFATTNING
Vi uppfattar att förändringsanalys måste vara en kreativ
beslutsutvecklande process. En sådan process måste kannetecknas av ett antal egenskaper.

-

-

-

-

-

-

-

Etablering av problemförståelse med fokusering på bakomliggande problemorsaker.
Successiv förståelseutveckling och klargörande av problem,
mål etc.
Konstruktiv samverkan mellan utredare - användare och
användare - användare med stöd åt lärande och engagemang.
Autentisk kommunikation med minimering av dominansrelationer för gemensamgörande av uppfattningar.
Periodvis fokusering på egen förståelse och begränsningar
i den.
Frigörelse från begränsande föreställningar.
Problematisering/ifrågasättande av onödiga problemrestriktioner, traditionella verksamhetsprinciper, oklara värdemässiga utgångspunkter, samt "nara till handsw-lösningar.
Utnyttjande av gjord problem- och målanalys för att få
konstruktiv riktning av idéutvecklingen.
Förutsattningslöshet i problem och åtgärder.
Konstruktiva iterationer i arbetet med problem, mål och
åtgärder.
Att kunna se möjligheter bakom problem och mål.
Växelverkan mellan analytisk och kreativ hållning.
Oppenhet inför nytänkande.
Generering av alternativa lösningar.
Generering av innovativa lösningar.
Rekonstruerad rationalitet i beslutsutvecklingen, dvs
etablering av en klar och genomskinlig legitimeringsgrund (i form av problem- och målbeskrivningar) för
föreslagna åtgärder.
Atgärder med hög kvalitet, dvs innebära god ekonomiskorganisatorisk effektivitet och socialt Önskvärda arbetsformer och arbetsmiljöer.

Vi uppfattar att intresset för studier av kreativitet i
organisationer ar stigande. Det förefaller dock som mycket
intresse hittills har fokuserats på idéutveckling avseende
produkter och produktionsprocesser (se t ex Olsson & Perning,
1983 och Sjölander, 1983) dvs detta är i första hand ett
tekniskt kunskapsintresse. I denna rapport behandlade vi
i stallet kreativitet och innovationer i administrativt
förändringsarbete.
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