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Abstract 
The topic of this project is about the implementation of the IT-system CBS Canvas at Copenhagen 

Business School. The project uses Actor-Network Theory and change management to see, what 

changes happens to the organization. Furthermore, the project will make a technical analysis of the 

new and the old IT-system, where there will be an in-depth analysis of the infrastructure and 

architecture. 
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Semesterbinding 
Projektet er forankret i dimensionen Teknologiske systemer og artefakter (TSA), og Subjektivitet, 

teknologi og samfund (STS). Dette sætter rammerne for, hvilke teorier og metoder, der vil indgå 

projektrapporten. 

 

Teknologiske systemer og artefakter 

TSA-dimensionen er baseret på en analyse af teknologiske systemer og artefakter. TSA har fokus på 

de tekniske egenskaber hos et artefakt og dets intentionalitet, for at kunne analysere teknologiens 

ophav og udformning (Forelæsning v/ Erling Jelsøe, d. 5. november 2018, egne noter). 

Projektgruppen opfylder dimensionen, ved at inkludere TRIN-modellen, for at komme med en 

dybdegående analyse af de indre mekanismer i CBS Canvas (herefter Canvas) og hvilke til- og fravalg 

Copenhagen Business School (herefter CBS) har gjort, for at få bedst succes med det teknologiske 

system, Canvas. 

 

Subjektivitet, teknologi og samfund 

STS dimension ser på samspillet mellem teknologi og samfund. Projektgruppen vil analysere de 

forandringer et nyt teknologisk system har organisatorisk på CBS og hvilke udfordringer der måtte 

opstå. Dimensionen bliver opfyldt ved inddragelse af en Aktør-Netværksteoretisk (herefter ANT) 

analyse, som ser på mobiliseringen, styrkelsen og de anti-grupper der måtte opstå ved implementering 

af et nyt teknologisk system. Projektgruppen vil derudover inddrage relevant teori om 

forandringsledelse for at se på de organisatoriske forandringer der opstår i implementeringen. 
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Indledning 
På en række uddannelsesinstitutter er der det seneste årti blevet investeret i implementering af en ny 

læringsplatform (Aarhus Universitet, 2018. Center for Undervisning og Læring, 2012. Uddannelses- 

og Forskningsministeriet, 2019). Grundlaget for implementeringen er, at der længe har været et stærkt 

fokus på at opnå et mere asynkront læringsmiljø, som gør undervisningsmiljøet mere fleksibelt med 

blandt andet e-learning (Aarhus Universitet, 2014). 

 

Projektgruppen består af tre studerende ved Roskilde Universitet (herefter RUC), som ofte benytter 

sig af RUCs læringsplatform. Motivationen for dette projekt er derfor baseret på de dårlige oplevelser 

ved læringsplatformen, hvor vi blandt andet har oplevet, at der har været særdeles lange svartider, 

udfald og deciderede nedbrud.  

 

CBS har længe haft planer om at få implementeret en ny læringsplatform. To medlemmer af 

projektgruppen arbejder som studentermedhjælpere i it-supporten hos CBS og har blandt andet haft 

overordnet indsigt i denne implementering. Det har derfor været ganske naturligt for projektgruppen 

at udarbejde et projekt baseret på disse parametre. 

 

Dette projekt tager derfor udgangspunkt i CBS’ strategiske ambition om løbende at udvikle dets 

digitale undervisningsaktiviteter med implementeringen af en ny læringsplatform (Copenhagen 

Business School, 2018). Projektgruppen vil igennem rapporten udarbejde en redegørelse af 

implementeringsforløbet og vil ligeledes analysere, hvilke tekniske og organisatoriske forandringer 

implementeringen forsager. 

 

Problemfelt 
I takt med at teknologien udvikler sig konstant medfører dette, at virksomheder og organisationer ofte 

skal forbedre, udbygge eller helt forny sine it-systemer for at kunne følge med. Der anlægges bred 

betragtning på, hvad it-systemer er. Men fælles for dem alle er, at der er tale om software, der 

installeres, og som påvirker de konkrete arbejdsgange i en organisation (Arlbjørn, J. S., Pedersen, S. 

G., Haug, A. & Damgaard, T., 2010).  

 

Indenfor det sidste årti har der været mange eksempler på fejlslagne it-projekter, som er blevet mere 

kostbare end hidtil beregnet og i tillæg hertil tabspåførende (Berlingske, 2018). Til listen kan blandt 
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andet nævnes Rigspolitiets (2013) anskaffelse af it-systemet POLSAG, SKATs it-system Et Fælles 

Inddrivelsessystem (EFI) (Rigsrevisionen, 2015), Beskæftigelsesministeriets it-system AMANDA 

(Rigsrevisionen, 2001) og Forsvarets it-system DeMars (Rigsrevisionen, 2005). Resultatet af disse 

katastrofale it-projekter har sat gang i en række undersøgelser for, hvor henne i 

implementeringsforløbet for it-systemer der er begår fejltagelser. 

 

Bjarne Kousholt, uddannet civilingeniør og forfatter til Projektlederbogen og Projektledelse – teori 

og praksis, nævner at implementering af it-systemer er mere organisationsudvikling end det er 

teknologiudvikling, hvorfor det er nødvendigt at være opmærksom på forandringsledelse i 

forbindelse med implementeringsprocessen for at opnå en succesfuld implementering.  

 

Lars Mathiesen (2019), ekspert i store it-projekter og medlem af Statens It-råd, mener dog, at der på 

få år er sket en markant forbedring af den måde projektstyrelsen gribes an. Skatteministeren Karsten 

Lauritzen nævner eksempelvis, at ”(…) det er stort set lykkedes at udvikle et statsligt it-system til 

tiden – og uden at regningen denne gang er løbet løbsk” (Skatteministeriet, 2019). 

 

Problemformulering 

Hvordan har Copenhagen Business School håndteret implementeringen af it-systemet CBS Canvas, 

og hvilke tekniske og organisatoriske forandringer har dette medført? 

 

Arbejdsspørgsmål 

1. Hvordan adskiller Canvas sig fra CBS Learn? 

2. Hvilke fordele og ulemper, samt ændringer, har der været ved den tekniske omlægning af it-

arkitekturen og it-infrastrukturen? 

3. Hvordan har implementeringen af Canvas ændret arbejdsgangen for afdelingerne på CBS? 

4. Hvordan har implementeringen af Canvas ændret organisationsstrukturen på CBS? 

 

Begrebsafklaring 

Vi vil i dette afsnit forklare de forskellige begreber der bliver brugt i projektet og derved hjælpe 

læseren med at opnå indsigt i, hvad de forskellige begreber betyder og hvad der menes når de står i 

opgaven. 
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Implementering 

I projektrapporten forstås implementering som hele forløbet fra beslutningen og valget af det nye it-

system, til den endelig ibrugtagning. Derfor skelner projektgruppen ikke mellem 

systemimplementering (programmeringen), teknisk implementering (fysisk installation af hardware) 

og organisatorisk implementering (ibrugtagning i organisationen). 

 

Learning Management System (LMS) 

Et Learning Management System er et virtuelt læringsmiljø, samt kommunikationssystem til brug for 

undervisning på internettet. LMS har en enorm betydning for uddannelsesinstitutionerne, eftersom 

alt uddannelsesmateriale bliver distribueret igennem denne platform. 

 

CBS Learn 

Copenhagen Business Schools nuværende LMS hedder CBS Learn og er baseret på 

standardprogrammet Moodle, der er open-source. Open-source er en åben kildekode der dækker over 

en række software licenser, som giver brugeren af softwaren adgang til programmets kildekode. 

 

Instructure 

Instructure er en amerikansk teknologi uddannelsesvirksomhed, som har udviklet læringsplatformen 

og LMS Canvas.  

 

CBS Canvas 

CBS Canvas er Copenhagen Business Schools nye LMS. 

 

Teaching & Learning 

Teaching & Learning er en udviklings- og supportenhed for underviserer og programplanlæggere hos 

Copenhagen Business School. Teaching & Learning har et mål om, at støtte og fremme pædagogisk 

udvikling af undervisningen på Copenhagen Business School. Dertil har Teaching & Learning til 

ansvar at skabe et inspirerende læringsmiljø, være sparringspartner og støtte med menneskelige og 

økonomiske ressourcer. 
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Afgrænsning 

I dette afsnit vil der blive redegjort for hvilke teorier og metoder, der er fravalgt i projektet. Der vil i 

afgrænsningen fremgå en gennemgang af, hvorfor de valgte teorier og metoder er fravalgt.  

 

TRIN-modellens trin 6 

Projektgruppen har valgt at afgrænse trin 6 i henhold til de fremtidige planer for it-systemet og dens 

påvirke i store samfundsmæssige sammenhænge. I henhold til analysens tekniske indhold har dette 

punkt ingen relevant indskydelse. 

 

Mikroniveau i ANT 

Projektet inkluderer ANT, da dette hjælper os som forskere med at forstå det komplekse netværk der 

opstår under gruppedannelsen i implementeringsfasen af Canvas. ANT dykker ned på et mikroniveau 

og skal derfor se på alle aktanter, som har været med til udformning af translationen/målet. 

Projektgruppen har dog valgt at afgrænse sig fra, at gå helt ned på mikroniveau for at fokusere på de 

aktanter vi er stødt på, enten ved interviewet med respondenten af vores interviews eller den empiri 

vi har kunne fremskaffe. Dette fremgår af analysen, da projektgruppen har valgt at fokusere på de 

netværk og aktører, som er opstået i henhold til projektets udmunding.  

 

Ekspertgrupper / kvantitativ forskning 

Projektgruppen vurderede at der var en stor værdi i, at inkludere projektets styregruppe, 

projektgruppe og referencegruppe, som ekspertgruppe, da de kunne komme med insiderviden, til-og-

fravalg, samt give os et indblik i de beslutninger der blevet taget i løbet af projektets realisering. 

Projektgruppen har desværre ikke skabe kontakt til grupperne, da de på daværende tidspunkt, grundet 

travlhed. 

 

Fravalg af interviewpersoner 

Projektgruppen har undervejs fundet ud af, at Canvas var fokuseret på at optimere læringsmetoderne 

for underviserne/forskerne. Derfor har projektgruppen valgt ikke at foretage interviews med de 

studerende, selvom dette kunne have givet et indblik i, hvordan de studerende oplevede Canvas.  

 

Projektgruppen har desværre ikke kunne foretage interviews med hverken undervisere/forskere. Dette 

kunne have givet et indblik i deres holdninger omkring brugeroplevelsen. 
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Harold J. Leavitts teknologipunkt i forandringsmodellen 

Projektgruppen har valgt at det primære fokus i forandringsledelse vil være, hvordan 

kommunikationen har været ud til de ansatte, hvordan de har inkluderet undervisere og forskere og 

hvordan topledelsen har haft støtte til implementeringen af Canvas. Derfor har projektgruppen valgt, 

ikke at gå i dybden med teknologiens arkitektur. Der redegøres for teknologien i TRIN-modellen.  

 

Aktionsforskning 

Aktionsforskning ville give en direkte indsigt i de tanker og udfordringer CBS’ projektgruppe og 

styregruppe har oplevet under implementeringsfasen og udformningen af CBS Canvas. 

Projektgruppen har desværre ikke haft muligheden for at være med til de gruppemøder der er blevet 

afholdt, hvilket kunne have være essentielt, for at få et direkte indblik i de tanker og overvejelser der 

har været på spil under implementeringsfasen.  
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TRIN-modellen 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet til kurset Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA), skrevet af Niels Jørgensen, cand.mag. og ph.d. i Programmering, logik og 

intelligente systemer.   

 

TRIN-modellen har til formål at give en metodisk vejledning til at beskrive og udarbejde en analyse 

af en teknologi, med hovedvægt på dens teknisk-videnskabelige aspekter (Jørgensen, 2018). 

Modellen tager udgangspunkt i en sammenligning af teknologifilosoffen Carl Mitcham teknologi-

definition og forfatterne af bogen ”Samfundets teknologi: teknologiens samfund”, Jens Müller, Arne 

Remmen og Per Christensen, analyseorienteret teknologi-definition. 

 

Mitcham har en mere overordnet tilgang til teknologi-definitionen, hvor Müller et al. har en mere 

dybdegående analytisk tilgang til teknologi-definition. Begge teknologi-definitioner determinerer 

teknologi som bestående af fire elementer, og har derved fælles træk. TRIN-modellen tager primært 

udgangspunkt i Müllers et al. teknologi-definition. ”Müllers definition søger med de mere konkrete 

definitioner af de fire elementer at lægge op til mere konkrete teknologi-analyser, og den har et fokus 

på tekniske aspekter. Dette svarer til formålet med TRIN modellen” (Jørgensen, 2018). 

 

Da TRIN-modellen endnu ikke har fundet en færdig form, er det derfor nævneværdigt at pointere, at 

TRIN-modellen er mindre gennemarbejdet og analytisk velbegrundet i forhold til Mitchams og 

Müllers et al. forskningsarbejde, mener Jørgensen (2018). Projektgruppen vurder derfor, at TRIN-

modellen nærmere er et analyseværktøj fremfor en teori og/eller metode. Dette bliver også bekræftet 

af Jørgensen selv (2019) i en note sendt ud til Fagudvalget på Den Humanistisk-Teknologiske 

Bachelor uddannelse, 2. semester d. 7. maj 2019. 

 

TRIN-modellen består af i alt seks trin, hvoraf projektgruppen har udarbejdet en analyse i henhold til 

projektets dataindsamling og problemstilling ud fra fem trin. I dette projekts analytiske teknologi-

definitionen har projektgruppen valgt at tage forbehold for et moderat detaljeringsniveau. Jørgensen 

(2018) gennemgår analytisk teknologi-definition i en trinvis kronologisk rækkefølge i 

undervisningsmaterialet. Projektgruppen anvender ikke TRIN-modellen i selvsamme trinvise 

kronologiske rækkefølge, men springer lidt frem og tilbage i trinene. Dette er vurderet bedst for 

læseren i forhold til dataindsamlingen.  
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Trin 1 

Trin 1 går ud på at kigge på de indre mekanismer og processer, som bidrager til teknologiens formål 

og dens tilsigtede effekter. Ud fra trin 1 vil projektgruppen derfor udarbejde en teknisk beskrivelse af 

it-arkitekturen for det nuværende LMS, Learn, og det nye LMS, Canvas. Projektgruppen vil have et 

fokus på de indre mekanismer og processer, samt beskrive, hvordan teknologien fungere. Ydermere 

vil der blive redegjort for den eller de principper ved teknologien, som bidrager til at teknologien 

opfylder dets formål. Undervejs vil der ligeledes blive redegjort for, hvilke støtte-teknologier der 

bliver anvendt.  

 

Trin 2 

Trin 2 har til formål at redegør for teknologiens artefakter. Projektgruppen vil efterkomme dette trin 

ved at redegør for de menneskeskabte genstande, der har en teknologisk funktion eller formål i 

relation til teknologien. 

 

Trin 3 

Trin 3 fokuser på de utilsigtede og uønskede effekter ved teknologien. Her vil projektgruppen redegør 

for de tekniske beslutninger for implementeringen af det nye LMS, som har haft tekniske 

begrænsninger eller generelt har haft en negativ indflydelse eller påvirkning set i forhold til et teknisk 

perspektiv.  

 

Trin 4 

Hvor trin 2 har fokus på ”mikropunktet” har trin 4 fokus på ”makropunktet”, som fokusere på de store 

sammenhænge på teknologiens elementer og detaljer. Projektgruppen vil her fokusere på den 

softwaremæssige betydning det nye it-system har at tilbyde herunder brugervenlighed.   

 

Trin 5 

Trin 5 handler om modellering af teknologier. Projektgruppen har vurderet, at det giver bedst 

læsevenlighed, hvis læseren kan forholde sig til en model. Derfor anvender projektgruppen flere 

figurer af it-arkitekturen og it-infrastrukturen for henholdsvis det nuværende og det ny LMS. 
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Teori 
I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilke teorier der har været relevante at inddrage og som har 

hjulpet med at forstå komplekse teknologiske systemer, organisationsstrukturer, forandringsledelse 

og netværk. 

 

Aktør-Netværksteori 

Projektgruppen vil gøre brug af ANT til at belyse det komplekse netværk i forbindelse med 

implementeringen og udformningen af Canvas. 

 

“In the name of a latter-day empiricism, the researcher must follow the trajectories of 

associations and connections, describing but not ordering them, recording but not 

filtering them. There is no social beyond performance, and what appears to be enduring 

and stable is the exception that must be explained.” (Bruni & Teli, 2007). 

 

Bruno Latour nævner i sin bog, En ny sociologi, at der er fire punkter man bør overveje når man 

starter en ANT-analyse. Det første punkt omhandler repræsentanter (herefter talerør). Talerøret for 

netværket kan ofte være en form for leder, mellemleder eller styrket aktør, som er sat i en position, 

hvor de taler på vegne af de andre aktanter i netværket. Bruno Latour (2005) begrunder brugen af 

repræsentanter som en nødvendig aktør ved at: ”ingen gruppe er uden sin egen indrulleringschef. 

Ingen fåreflok uden sin hyrde-og hans hund, hans stav, hans dynger af vaccinationsattester og de 

bjerge af papir, der skal skaffe ham EU-midler.” 

 

Talerøret er i et ANT-perspektiv, en styrket aktør, som taler og agerer på vegne af andre aktanter. For 

at en aktør skal tale på vegne af de øvrige aktanter, skal de være i en styrket position, som giver dem 

muligheder for at tale på vegne af de andre aktanter. På CBS kan det at finde repræsentanter både 

være en svær og let opgave på samme tid, da der er mange ledere, men samtidig mange afdelinger at 

fokusere på. Projektgruppen vil senere i analyseafsnittet udarbejde en gennemgående undersøgelse 

af talerørene i CBS, som en del af vores konklusion. 

 

Latours næste punkt er, at man altid skal have arbejde, med henblik på at spore eller genopspore en 

given gruppes grænser (Latour, 2005). Latour beskriver, hvordan der opstår anti-grupper, som er 
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aktører der ikke støtter gruppen, eller netværkets holdninger. Derfor ses anti-grupperne som værende 

i direkte opposition til talerøret. 

En anti-gruppe skal dog ikke nødvendigvis ses som noget negativt, da anti-grupper er med til at 

komme med nye og andre holdninger, som på trods af at stå i kontrast til det øvrige netværk, kommer 

med en ny vinkel til netværket. Deres holdninger er med til at holde netværket i live, da ”aktørerne 

altid er fuldt beskæftiget med at kortlægge ’den sociale kontekst’, som de er indplaceret i.” (Latour, 

2005). Projektgruppen vil senere i analysen se på, hvilke anti-grupper der dannes. 

 

Det tredje punkt omhandler den mobilisering og omstrukturering af grupper i netværket, i det der 

rokeres mellem aktanterne i netværket, i forhold til arbejdsopgave og ansvarsområder.  

 

“(…) eftersom enhver gruppedannelse vil blive ledsaget af udgravningen af en lang 

række træk, der bliver mobiliseret med henblik på at sikre gruppens grænse over for det 

modgående pres, der udgår fra alle de rivaliserende anti-grupper, der truer med at 

nedbryde den” (Latour, 2005) 

 

Dette punkt er derfor kritisk for ANT-analysen, da den er med til at beskrive den omstrukturering 

netværket/gruppen møder, i det, dele eller hele dele af projektet ændrer sig. Mobilisering 

omstrukturerer netværket, nye anti-grupper dannes, selv de aktanter som ses som værende i en styrket 

position kan enten styrkes yderligere eller svækkes og det gør at gruppen må genoverveje strukturen 

i netværket. Det tredje punkt vil derfor udføres både i vores samlede ANT-analyse, men vil også blive 

berørt i vores analyse omkring forandringsledelse. 

 

Det fjerde og sidste punkt tager udgangspunkt i selve aktionsforskeren. Latour (2005) argumenter for, 

at man som aktionsforsker, selv er med til at være en del af gruppedannelsen: “Dette er ikke nogen 

‘iboende begrænsning’ af den pågældende disciplin, der skyldes den omstændighed, at sociologer 

også er ‘sociale medlemmer’ (…)”. Latour (2005) mener her, at man som forsker ikke kan se sig ude 

for gruppen, på trods af de ‘grænser’ der måtte adskille forsker og de aktanter der bliver undersøgt. 

Som forsker er vi selv med til at drage konklusioner og forbindelser mellem aktanter, anti-grupper og 

netværk, det gør, at vi selv bliver aktivt med i gruppedannelsesprocessen. 
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Forandringsledelse 

Dette afsnit har taget udgangspunkt i Bjarne Kousholt (2009) bog om forandringsledelse og 

forandringskommunikation. Kousholt har en indsigt i, hvordan man forandrer alt det, som mennesket 

anvender og lever i, på bedste vis. Han lægger fokus på, hvordan mennesket også skal inddrages ved 

forandringer af teknologi og systemer i organisationer og virksomheder. Ved forandring af hvad som 

helst, så er mennesket klart det sværeste af forandre (Kousholt, 2009). 

 

For at belyse forandringer, vil det primære fokus være forandringsledelse og -kommunikation på CBS, 

for at forstå, hvad det kræver at gennemføre implementering af Canvas. Der vil blive undersøgt, 

hvordan CBS kommunikere ud til de ansatte og internt i CBS’ projektgruppe, og hvordan CBS 

inkludere ansatte ind i projektet. Dette giver et bedre billede af, hvordan projektet har påvirket 

aktørerne på CBS i forhold til kommunikation. 

 

Ved it-projekter går det ikke ud på at forandre et it-værktøj, men at forandre menneskets it-værktøjer. 

Der bliver brugt rigtig meget tid på teknologier, men vi glemmer ofte, at mennesket også skal kunne 

forstå, bruge og tilpasse sig de ændringer der bliver tilføjet (Kousholt, 2009). Organisationer og 

virksomheder vælger typisk at ændre deres nuværende it-systemer af ud fra nedenstående punkter:  

• ”Effektivisering 

• At organisationer sammenlægges med en anden organisation med andre it-systemer 

• Ændrede markedsvilkår 

• Ny teknologi 

• Forældet teknologi – f.eks. måtte mange virksomheder ændre it-systemer pga. det såkaldte 

Y2K-problem” (Kousholt, 2009) 

 

Kousholt nævner fire forskellige dimensioner omkring forandringstyper, som bliver beskrevet 

nedenfor. 

 

Gradvis eller strategisk forandring 

En gradvis forandring bliver også kaldt for en ’evolution’, da forandringer skabes i små skridt over 

lang tid, hvorimod, at strategiske forandringer forekommer med omfattende ændringer over kort tid. 

Strategisk forandring kan også kaldes for en revolution.  
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I virksomheder med topledere der har arbejdet sammen i mange år og har erfaring, henvises ofte til 

en gradvis forandring, hvor at en udskiftning af topledere ofte benytter sig af en strategisk forandring, 

da en ny leder har betydelige udfordringer og gerne vil ’gøre rent bord’. 

 

Proaktiv eller reaktiv forandring 

Reaktiv forandring er i vore dage et negativt ladet ord. Virksomheder bliver udsat for uforudsete 

udfordringer, som eksempelvis øget konkurrence, som resulterer i afskedigelser. Det er moderne og 

bliver set positivt at reagere proaktiv ved udfordringer, som for eksempel initiativer og forandring til, 

hvad vi tror der sker i fremtiden. Disse forandringer kan også kombineres, da en reaktiv løsning ofte 

bliver afløst af en proaktiv løsning. 

 

Strukturel eller kulturel forandring 

Når der er tale om strukturel eller kulturel forandring, menes der dybden af forandringen ud fra en 

model af et isbjerg (bilag 3). Ses der på isbjergets vandoverflade er det de håndgribelige og synlige 

forandringer. Det vil sige, at det er de strukturelle forandringer, som ofte er nemme at løse og 

gennemføre. Det kan eksempelvis være en ny ansættelse af en topleder. Kommer man under 

overfladen, vil man kunne se de kulturelle forandringer, som er vanskeligere at gennemføre. Det kan 

være en ny vision og mission, som virksomheder har ændret. Det er meget sværere at ændre 

virksomhedens kultur, måden at tænke på og selvopfattelsen, i forhold til de synlige forandringer over 

vandoverfladen. 

 

Planlagt eller ikke-planlagt forandring 

Virksomheder der har analyseret behovet for forandringer og beslutter sig for at gennemføre 

indtil ’målet’, vil være en planlagt forandring. 

En ikke planlagt forandring skyldes ofte, at der komme ikke-rationelle forandringer. Det kan 

eksempelvis være tilfældigheder og magtkampe, der gør at virksomheder eller organisationer bliver 

nødt til at handle drastisk. 

 

Formålet med at opbygge et nyt system ud fra disse dimensioner, er at kunne rubricere til en af de 

fire forandringsdimensioner. Dette vil lede organisationen eller virksomheden frem til, hvordan de 

skal håndtere den gældende situation, ved at få overblik og træne evnen til at se de væsentlige 

problemstillinger i forandringsopgaverne (Kousholt, 2009). 
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Forandring kræver ledelse 
Med udgangspunkt i de fire dimensioner, der er blevet nævnt i ovenstående afsnit, mener Kousholt 

(2009), at ledelsen vil bakke mest op om de planlagte forandringer. Det vil sige, at det er de proaktive 

og planlagte forandringer, som projektgruppen vil anvende i forandringsmodellen opstillet af 

organisationsteoretikeren Harold J. Leavitt. 

 

Denne forandringsmodel har fire elementer, hvor disse elementer har til formål at opdele problemerne 

i forbindelse med forandring og for at se, hvordan der er sammenhæng mellem elementerne. Herunder 

bliver der givet en indsigt i de fire elementer ud fra, hvordan Kousholt har beskrevet det. 

 

Opgaver  

Dette punkt handler om de mål som virksomheden/organisationen skal nå, og de funktioner, som skal 

udføres. Dette kan være at udvikle nye produkter, ansætte medarbejdere, producere, købe ind eller 

sælge produkter etc. 

 

Struktur  

Organisationens strukturelle opbygning, der indikerer for, hvordan arbejdsopgaver er fordelt mellem 

personer og enheder og virksomhedens/organisationens hierarkisk opbygning.   

 

Teknologi 

Hvilken teknologi der er anvendt i virksomheden/organisationen. Dette kan eksempelvis være de 

maskiner, processer, it-systemer og administrative procedurer. 

 

Personer 

De ansatte i virksomheden/organisationen eller de mennesker der er associeret. Disse punkter har 

med fokus at finde overblik over implementeringsprocessen. Ved det fælles mål, vil det sværeste altid 

være at forandre de mennesker, som skal indrette sig efter den nye implementering. Ved forandring 

kræver det ledelse. Kousholt (2009) mener at det at håndtere mennesker, altså at udøve 

forandringsledelse vil sige: 

• ”At der kommunikeres stærkt og effektivt, således at medarbejderne forstår, hvorfor 

forandring er nødvendig 
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• At medarbejdere gøres interesserede i at deltage i forandringsprojektet 

• At der gennemføres uddannelse af medarbejderne, således at disse bliver i stand til at 

gennemføre forandringen 

• At der på et tidligt tidspunkt sættes massivt ind på at få mellemlederne/supervisorerne 

til at støtte forandringen og dermed være rollemodeller for medarbejderne 

• At modstand mod forandring identificeres og håndteres 

• At topledelsen viser sin støtte som sponsor af forandringsprojektet 

• At kommunikationen tilpasses de forskellige medarbejdergrupper, leverandører, 

kunder, samarbejdspartnere osv. og tilpasses den respektive fase som 

forandringsprojekter er i 

• At succeser og fremskridt fejres og anerkendes 

• At man ikke giver op” (Kousholt, 2009) 
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Metode 
I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvilke videnskabelige metoder der er anvendt i projektet i 

henhold til valid dataindsamling. 

 

Etnografisk metode 

Projektgruppen gør brug af etnografisk metode, til at forstå, hvordan fagpersonalet hos CBS har set 

udformningen af Canvas. Projektgruppen har foretaget ustruktureret interview metoder for at få 

dybdegående information ud fra få informanter. 

Derudover vil projektgruppen gøre brug af kvalitativ forskning, til at opnå indsigt i, hvad CBS har 

gjort for at forstå brugerens behov, og hvordan organisationens krav lever op til CBS’ egne 

forventninger til det nye teknologiske system. Herefter vil projektgruppen foretage interviews, hvor 

der først og fremmest skal stille spørgsmål til, hvilke krav CBS stillede til Canvas, hvorfor man valgte 

at udfase Learn og hvordan man sikrer implementeringen af det nye teknologiske system, foregår så 

korrekt som muligt.  

 

Interview 
Afsnittet tager udgangspunkt i Poul Bitsch Olsen & Kaare Pedersens bog Problemorienteret 

projektarbejde. En værktøjsbog. Et interview skal kunne relateres til den teori der er anvendt, samt 

den berørte problemstilling. Det er derfor væsentligt at indkredse sin problemstilling inden 

interviewet. Det mest nyttige interview er det omhyggelige eller det ustruktureret interview, som 

omhandler et samlet informationssæt over flere interviews, med en eller flere respondenter. Kernen 

ved dette, er at man anvender menneskers genfortælling af udtalelser om processer, hændelser og 

omgivelser. Der bliver ikke spurgt om, hvad de synes eller hvordan de selv vurdere objektet, men 

derimod forsøger at formidle, hvordan deres praksis er og processer foregår. Der skal derfor undgås 

rationalisering. 

Projektgruppen har valgt at lave et ustruktureret interview, da vi ikke har valgt at benytte en 

interviewundersøgelse. Spørgsmålene har været uformelle, for at kunne uddybe og udtrykke sig med 

egne ord. Begge interviews varighed har været over to timer og har været i et uformelt miljø.  
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Transskribering 

Ved et kvalitativt interview vil der ofte blive transskriberet i forhold til dokumentation til et senere 

analyseafsnit. Formålet med at transskribere et interview er at undgå misfortolkninger. Dog mener 

Kvale (1997), at det er uundgåeligt at lægge sine egne fortolkninger ind over og have sine egne 

meninger i transskriberingen. Dette giver et ikke nøjagtig og en præcis forståelse af teksten og vil 

mere blive en tekst med egne meninger. Et kritikpunkt i transskriberingen er, at respondenten, fra 

CBS, har været meget passioneret omkring implementeringen af Canvas grundet hans medvirke. 

Derfor har projektgruppen vurderet, at der er elementer i interviewet, som kan virke nuanceret i 

forhold til virkeligheden. Grundet denne ildsjæl har der været eksempler på, at projektgruppen har 

stillet et målrettet spørgsmål, hvor respondenten har talt utrolig meget om emnet, men også 

indimellem har kommet med mindre relevante oplysninger. Ved transskriberingen af interviewet, har 

vi som projektgruppe været nødsaget til at udvælge det mest nødvendige data til projektet, da svarene 

har været for fyldestgørende og for uklare. Derfor har projektgruppen fravalgt at transskribere hele 

interviewet, men kun have præcise udtalelser med til projektet og blot nævne, at hele afsnit er baseret 

på interviewene. Disse interviews kan findes under bilag 1 og bilag 2. 

 

Fordele og Ulemper 

Fordelene ved anvendelsen af kvalitative interviews er, at der kan undersøges og opnå indsigt i, hvad 

respondenterne forstår ved deres egne projekter. Disse tanker bliver formuleret med deres egne ord 

og kan være svære at fortolke. Som Kvale (1997) nævner, kan et interview enten holde sig til det 

skrevne, eller bliver der fulgt nye spor undervejs. Respondenten har en tendens til at følge sine egne 

spor undervejs. Dette gør, at projektgruppen får en indsigt i relevante emner, som intervieweren ikke 

selv har udtænkt. Men dette kan også give et interview, hvor responsen ikke stemmer overens med 

interviewets formål. 

Ulemperne vil derfor være, at den viden, der reelt anvendes, er for tids- og ressourcekrævende. En 

anden ulempe er, at respondenten kan have en effekt på dataindsamlingen, eftersom respondenten 

kan have haft en indflydelse på informationsbehandlingen. Dette gør at vi som projektgruppe i 

forskerrollen skal være ekstra kritiske på det formidlede materiale anvendt fra respondenten side 

(Andersen et al., 2005). 
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Redegørende afsnit 
Dette redegørende afsnit giver en baggrundsviden omkring hele procesforløbet igennem 

implementeringen af Canvas. Afsnittet tager afsæt i interviewet med Jeppe Udklit Svendsen, Service 

Development Manager for it-afdelingen hos CBS, d. 27. marts 2019 (bilag 1) 

 

Teaching & Learning, som er CBS’ kompetenceudviklingsafdeling, udarbejdede et notat i udgangen 

af 2015, omkring CBS’ strategiske målsætning. Et af målene var blandet andet ambitionen om 

løbende at udvikle undervisningsaktiviteterne med investeringen i en ny læringsplatform, også kaldet 

LMS. I en lang årrække har CBS haft stort fokus på Blended Learning og online kurser, da  

CBS’ økonomiske situation gør, at CBS har færre undervisere end studerende. Konklusion var at det 

ville være hensigtsmæssigt at investere i et markedsledende standardprodukt. CBS’ it-afdeling 

bakkede yderligere op omkring et nyt LMS, da dette ville give en række tekniske fordele, som i den 

lange bane ville imødekomme CBS’ strategiske målsætning. 

 

På daværende tidspunkt blev det besluttet, at CBS skulle væk fra det nuværende LMS, Moodle. 

Moodle er en open-source-løsning og kræver, at CBS selv står tilpasningen af softwaren og for driften. 

Ved implementeringen af et software til service produkt ville CBS altså ’udlicitere’ opgaven omkring 

dette og derved fokusere mere på kompetenceudviklingen og uddannelseskvaliteten. 

 

I midten af 2016 blev notatet præsenteret til ledelsen, som godkendte ideforslaget. Grundlaget var, at 

det nuværende LMS Learn var for ufleksibelt at videreudvikle på, og at CBS havde et stort fokus på 

brugervenligheden i forhold til undervisningen. CBS’ ledelse godkendte endeligt forslaget efter at 

Teaching & Learning havde fremlagt en grundig markedsafdækning med mulige leverandører. 

Grundet særlige EU-regler omkring fair konkurrence ved udbud af store projekter for en bestemt 

tærskelværdi, udarbejdede CBS materialet til EU-udbudsprocessen.  

 

Til udarbejdelsen af EU-udbudsmaterialet havde CBS oprettet en styregruppe, en projektgruppe og 

to referencegrupper. Styregruppen bestod af en række højtstående ledere, hvor projektgruppen 

agerede som bindeleddet imellem referencegruppen og styregruppen. Referencegrupperne bestod af 

syv studerende, fire supportere, syv undervisere/forskere og seks administrerende medarbejdere. 

Disse referencegrupper havde til opgave at komme med deres input i forhold til deres daglige 

anvendelse af et LMS og fremtidige ønsker og muligheder. Herved trænede CBS referencegrupperne 
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til at anvende værktøjet User Stories, fordi det var hurtigere og lettere at få ikke-it-folk til at komme 

med gode kravspecifikationer. CBS havde derfor et stort fokus på at tage udgangspunkt i brugeren 

og anvendte begrebet forretningsdrevet it, der netop går ud på, at kravene ikke skulle komme fra it-

afdelingen, men selve brugerne, så sandsynligheden for et bedre produkt for slutbrugeren ville være 

større. 

 

Efter gruppedannelserne og inputtet blev EU-udbudsmaterialet færdigudarbejdet efter seks måneder 

med revidering. EU-udbudsmaterialet havde blandt andet: 

- mindstekrav for, hvad systemet som minimum skulle kunne håndtere og kunne 

- en række kvalitetsparametre, som CBS evaluerede de forskellige leverandører ud fra. Disse 

kvalitetsparametre var blandt andet (1) pris, (2) brugervenlighed. Eksempelvis skulle utrænet 

bruger kunne udføre en handling inden for en given tidsramme og (3) kvalitetsparametre. 

 

Efter EU-udbudsmaterialet blev lagt op, blev der afholdt en prækvalifikationsrunde, hvor 

leverandørerne havde mulighed for at byde ind med konkrete reference fra Norden, med lignende 

størrelse og kompleksitet som CBS. Grundlaget for disse specifikke nordiske referencer var grundet 

den skandinaviske uddannelsesmodel, der er anderledes end resten af verden. Hvilket stillede nogle 

specifikke krav til opbygningen af LMS. 

 

Ud fra prækvalifikationsrunden var der i alt fire leverandører der levede op til kravene i EU-

udbudsmaterialet. Efterfølgende leverede disse fire leverandører et omfattende svarmateriale, hvor 

CBS’ styregruppe og projektgruppe skulle gennemgå svarmaterialet for tekniske og økonomiske krav, 

og referencegruppen blandt andet skulle brugerteste. Et halvt år senere blev det offentliggjort, at 

Instructure vandt EU-udbudsrunden. 

 

Projektgruppens respondent kommer ikke decideret ind på, hvordan samarbejdsforholdet imellem 

CBS og Instructure har været, men fortæller at det er naturligt, at der ved implementeringen af store 

it-projekter naturligt vil være mindre uenigheder. Dette kan være lige fra de bøder CBS har skrevet i 

kontrakten, hvis Canvas virker ustabilt, eller hvilke funktionaliteten, der er blevet ’lovet’ i 

udbudsmaterialet.  
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Den første store betaling faldt efter anden accepttest, der medførte, at Canvas officielt gik i drift i 

mellem Instructure og CBS. Efterfølgende blev der indført en succesfuld pilotimplementering af 

Canvas. 

 

Denne omfattende periode har for CBS været en meget tids- og ressourcekrævende periode, der i den 

grad har været meget omhyggeligt og grundigt med forarbejdet til implementeringen. Det vurderes 

af projektgruppen, at det har været en absolut nødvendighed, da der er tale om det mest centrale 

værktøj på et universitet – nemlig LMS. 
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Analyse 
Analysedelen lægger ud med en teknisk analyse af it-infrastrukturen og it-arkitekturen af Learn og 

Canvas, samt hvilke tekniske ændringer implementeringen af Canvas har medført. Dernæst bliver der 

analyseret med et Aktør-Netværksteori perspektiv, og slutteligt analyseret de forandringsledelses 

ændringer. 

 

Teknisk analyse af CBS Learn og CBS Canvas 
Følgende afsnit er baseret på interviewet med Jeppe Udklit Svendsen, Service Development Manager 

for it-afdelingen hos CBS, d. 17. maj 2019 (bilag 2). 

 

Figurerne er udarbejdet af henholdsvis CBS og Instructure, og er et redskab til at danne sig et overblik 

over, hvordan arkitekturen er for det nuværende it-system, og hvilke ændringer eller forbedringer der 

ønskes af implementeringen af det nye it-system. På den måde kan CBS gå ind og vurdere om det 

matcher den model, som CBS normalvis anvender ved implementeringen af nye it-systemer og 

hvordan CBS vil implementere it-systemer i fremtiden. 

 
It-infrastrukturen for CBS Learn 

Fortroligt 

 

It-arkitekturen for CBS Learn 

For at danne sig et overblik over it-arkitekturen og workflowet for Learn vurderes det netop at starte 

med Learn som platform. 

 

Fortroligt  
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It-arkitekturen for CBS Canvas 

Fortroligt 

 
It-arkitekturen for CBS Canvas 

Fortroligt 
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Implementeringen af Canvas hos CBS - et Aktør-Netværk Teoretisk 

perspektiv 
I ANT vil projektgruppen forsøge at belyse de komplekse sociale netværk, hvordan de opstår, aktanter, 

aktanternes bevægelse og translationen. Projektgruppen vil anvende ANT til at opnå indsigt i hvilke 

aktanter og de forandringer, som Canvas har bragt med sig, og hvad der har været med til at forme 

projektet i dets spæde skridt, helt frem til udrulningen. 

 

Projektgruppen vil i vores ANT-analyse tilgå punkterne som Latour ser som værende essentielle i en 

ANT-analyse. Analysen starter med, at identificere repræsentanterne, som tidligere nævnt i 

teoriafsnittet, vil de blive omtalt som talerør. Analysen vil tage udgangspunkt i udformningen af 

Canvas og derfor inddrage relevante aktanter, der har været med til at forme Canvas.  

 

Det første punkt 

Gruppen vil derfor starte med at se på IT-supporten som talerør for netværket. IT-supporten er en 

vigtig aktør i udformningen af Canvas, da de står for kommunikationen med Instructure, 1.st line 

support, og var en vigtig aktør i kravspecifikationerne. IT-supporten har grundlæggende viden 

indenfor implementering, regulering og opretholdelse af IT-systemer. IT-supporten kommer derfor 

med vigtig viden til de øvrige aktanter i udformningen af Canvas.  

Uden IT-supporten ville CBS være nødsaget til at inkludere eksterne konsulenter, der muligvis ikke 

har grundlæggende kendskab til CBS’ opbygning og deres mål, om at have fokus på Blended 

Learning. IT-supporten er også med til at sørge for opretholdelsen af internetforbindelsen. Uden 

internetforbindelsen kan de fleste afdelinger på CBS ikke fungerer, da de mister flere funktioner som 

kun er tilgængelige online. Dette inkluderer blandt andet kommunikation, databaser, online kurser-

og materialer og andre online programmer, som er centrale for at ansatte og studerende kan fungere. 

IT-supporten er sat i en styrket position, da de har direkte kontakt med Instructure, hvor de blandt 

andet har daglige møder om opdateringer (patches), fejl og mangler. Det har derfor blandt andet været 

væsentligt for IT-supporten, at få user-stories og inputs fra de øvrige aktanter, for at opnå konsensus 

og opretholde IT-supportens position, som talerør for netværket på CBS. IT-supporten har direkte 

indflydelse på udformningen af Canvas, hvilket gør, at de kommer til at agere talerør for aktanter som 

projektgruppen og referencegruppen. IT-supporten er sat i en position, hvor de taler på vegne af de 

førnævnte aktanter, da de i kravspecifikationerne inkluderer user-stories, inputs og respons fra de 
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årige grupper, i deres samtaler med Instructure. IT-supportens position som talerør, er derfor central 

for at udviklingen og udformningen af Canvas fra start til slut.   

 

Det andet punkt 

Vi har nu identificeret talerøret for netværket, og kan derfor begynde at identificere anti-grupper i 

netværket.  

 

CBS har gamle og nye undervisere, ældre og yngre studerende, samt ansatte. CBS må derfor 

medregne alle de forskellige individer i alle aldersgrupper, når man ønsker at implementere et nyt IT-

system på en mangfoldig institution. Teaching & Learning skrev i deres notat, at det nye system skulle 

optimere brugervenligheden i henhold til Learn. CBS har medregnet at disse forskellige individer 

skal kunne forstå, tilpasse og bruge det. 

 

Det er midlertidigt ikke altid muligt at efterleve, at et system kan ramme alle individer, da der kan 

være individer med gode og dårlige kendskab til det at anvende en computer. Der vil derfor på CBS 

opstå en anti-gruppe, som kan være store modstandere af at et nyt system skal implementeres. Det 

kan for dem virke som en uoverskuelig opgave at skulle lære et nyt IT-system at kende. Anti-gruppen 

vil derfor forsøge at modstride sig denne omstilling, da det for dem kan være en barriere for deres 

arbejdsgang. Det kan være svært at identificere medlemmerne af anti-gruppen, da det ikke er 

identificerbart, blot på parametre såsom: alder, køn eller hvor længe man har været på CBS.  

 

En anden anti-gruppe, kan være de ansatte som før i tiden stod for den daglige drift af Learn, der kan 

forekomme som en væsentlig forandring i deres arbejdsgang. Denne forandring kan blandt andet 

skabe utilfredshed eller frustrationer i IT-supporten, der har stået for at opretholde serverne til Learn. 

Gruppen vil komme med en mere dybdegående analyse af de forandringer Canvas har for de ansatte 

som før stod for at supportere Learn, i afsnittet forandringsledelse. 

 

Det tredje punkt 

Vi kan nu på baggrund af de forhenværende punkter, begynde vores analyse af de effekter Canvas 

har haft på netværket, og se på den mobilisering, samt dannelse af nye aktører og anti-grupper.   
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Når et nyt projekt realiseres, kræves det, at der tilsættes ressourcer i form af medarbejdere, 

fageksperter, testpersoner, samt redskaber, der kan være behjælpelige til realisering af projektet. 

Derfor oprettede CBS tre grupper, som havde forskellige roller i implementeringen af Canvas. Dette 

har de gjort, for at sikre sig, at alle gruppens interesse indgår i Canvas.  

 

Styregruppen 

Dette satte gang i et nyt projekt, hvor flere afdelinger blev inkluderet til at finde det bedste LMS, der 

levede op til CBS’ standarder og mål. Notatet sætter gang i en mobilisering i netværket og er med til 

at skabe et ‘socialt netværk’, hvor afdelinger tages ud af deres ‘almindelig’ arbejdsgang. IT-supporten 

inkluderes, fra det punkt projektet realiseres som et IT-projekt. Projektledere, afdelingsledere og 

udviklingen i IT-supporten er alle med til, at der til det nye LMS kommer nogle kravspecifikationer. 

Kommunikationsafdelingen og den juridiske afdeling på CBS inkluderes, da der skal oprettes en 

kontrakt og etableres kontakt til forskellige LMS-udbydere. De aktanter der er med til starten af 

projektet, som senere er blevet til Canvas, efter Instructure blev valgt som udbyder, vil i fremtiden 

bliver kaldt for styregruppen (steering group).  

 

Projektgruppen 

Styregruppen opretter derefter en projektgruppe (project group), som består af en projektleder, IT-

arkitekter, integrationsmedarbejdere, medarbejdere fra Teaching & Learning, samt kommunikations 

medarbejdere og medarbejdere fra Instructure. Projektgruppens arbejdsopgaver består i at udforme 

Canvas, så det lever op til CBS’ standarder omkring IT-systemer, krav og infrastruktur. 

Projektgruppen har til hovedformål at sørge for, at Canvas lever op til de krav CBS har om Blended 

Learning. 

De ansatte der inkluderes i projektgruppen, oplever at blive hevet ud fra deres sædvanelige 

arbejdsgange, til nu kun at have fokus på udformningen af det nye LMS. For de aktører som er en del 

af projektgruppen sker der en mobilisering og en omlægning af deres sædvanelige struktur, da de 

tidligere har haft med andre projekter at gøre og nu kun har fokus på det nye LMS.  

I det styregruppen opretter en projektgruppe, sker der en markant omlægning og mobilisering af 

aktanterne i netværket, samtidig opstår der nye aktører såsom: kravspecifikationer, projektgruppen 

og ansatte fra Instructure.  
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Referencegruppen 

Til at forstå de problematikker der kan være ved et nyt LMS og for at forstå, hvad ‘brugervenlighed’ 

er, har styregruppen og projektgruppen samlet en referencegruppe (reference group). Projektgruppen 

og styregruppen er derfor afhængige af inputs og User-Stories fra referencegruppen, der kan hjælpe 

med at pege projektet i den rigtige retning, og give dem et point-of-view fra brugerens side. 

Referencegruppen består af undervisere, studerende, administrativt personale og forskere. 

Referencegruppens opgave bliver derfor at komme med feedback som projektgruppen og 

styregruppen kan bruge til at videreudvikle og kommunikere videre til Instructure.  

 

Det fjerde punkt 
Det fjerde og sidste punkt i Latours punkter omkring, hvad en god ANT analyse bør indeholde, har 

projektgruppen overvejet vores egen rolle som forsker, og hvordan vores interaktion/involvering med 

den viden og refleksion over de handlinger aktanterne har foretaget. Vi har som forskere en direkte 

påvirkning, i det vores egen subjektive holdning ofte vil lede til konklusioner og forestillinger om, 

hvordan aktanternes involvering har været, og hvilke handlinger de har begået. Vi har i 

projektgruppen forsøgt at være objektive i forhold til, hvad vi har kunne læse og analysere os frem 

til, men måtte også indse at vi på grund af overbevisning eller egne holdninger har draget 

konklusioner på baggrund af involverede aktanter. Derfor realiserer vi at det har styrket nogle aktanter, 

der måske i virkeligheden ikke har haft kæmpe indflydelse på projektets udmunding, men i realiteten 

kun været en lille del af dette. Efter bedste evne og overbevisning, har projektgruppen forsøgt at være 

så nøgterne som muligt, og draget paralleller for at give læseren, og os selv, det bedste indblik i det 

komplekse netværk og de mange grupper, og anti-grupper der er opstået i kølvandet af projektets 

udarbejdelse. 

 

Delkonklusion 

Der sker en stor mobilisering på CBS da Teaching & Learning skriver notatet, der ender ud i det 

færdige produkt, Canvas. Projektgruppen oplever at der skabes sociale netværk eller grupperinger 

(referencegruppen, styregruppen, projektgruppen) og styrkelser af aktanter, der bliver talerør for de 

øvrige grupper. Netværket oplever derfor markante forandringer på kryds og tværs af afdelingerne, 

eftersom deres inklusion i projektets udvikling oplever at grænser gradvist udviskes. En leder må tage 

valg på baggrund af tekniske medarbejdere (IT-supporten) eller vælge ting fra, på grund af 
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utilfredshed fra referencegruppen, der kan lede til at lederens mål vil blive nedstemt, da de øvrige 

aktanter ikke er enige i den udvikling lederen har.  
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Forandringsledelse på CBS’ implementeringsproces  
Denne analyse vil tage udgangspunkt i Bjarne Kousholts bog, Forandringsledelse og 

forandringskommunikation, der lægger vægt på vigtigheden omkring menneskets betydning i en 

organisatorisk forandring, i forbindelse med implementeringen af et nyt it-system. I forlængelse af 

dette vil projektgruppen anvende Harold J. Leavitts forandringsmodel, for at belyse, hvordan CBS er 

blevet påvirket og, hvordan de forskellige forhold påvirker hinanden. 

 

Projektgruppen kommer ind på, hvordan CBS’ implementeringsproces har forandret arbejdsgange, 

og hvordan de har valgt at kommunikere ud til ansatte, og hvordan de har været opmærksomme på at 

inkludere de der bliver berørt af denne forandring. Til dette vil vi bruge vores interview til at 

udarbejde en analyse af forandringsledelse på CBS og implementeringsprocessen. 

 

Forandringstyper 

For at finde ud af hvorfor at CBS har valgt at implementere et nyt it-system, har projektgruppen ud 

fra interviewet fundet ud af, at formålet med at implementere et nyt LMS-system, er at øge kvaliteten. 

Ved at øge kvaliteten menes der, at de vil optimere læringsmåden for de studerende med nye metoder, 

der er blevet digitaliseret. Dette betyder at ansatte, der i dette tilfælde er forskere og undervisere, skal 

kunne benytte sig af, forstå og tilpasse sig det nye LMS. Hvis de ikke har fået en introduktion til, 

hvordan Canvas bruges, vil der være frustrationer mellem medarbejderne. Dette nævner vores 

respondent også. Han nævner, at hvis der er tekniske fejl ved systemet og de ikke har fået muligheden 

for at få oplæring til brug af Canvas, vil der ske frustrationer hos undervisere og forskere (bilag 1). 

Kousholt nævner i hans bog, at det vigtigste ved en ny implementering, at få mennesket til at kunne 

forstå, bruge og tilpasse sig disse nye ændringer. Respondenten i vores interview udtaler sig også om, 

at det nye LMS har et samarbejde med udbyderen af it-systemet, som til deling skal opretholde 

systemet. Der sker en væsentligt organisatorisk ændring i arbejdsgangene for de ansatte, både som 

underviser og forsker, men også for de ansatte der er med til at opretholde Canvas. Kousholt nævner, 

at der kan være forskellige årsager til at implementere et nyt it-system. I dette tilfælde vil det være, 

at optimere undervisningsmetoderne til de studerende, forskere og undervisere (Kousholt, 2009). 

 

For at give et bedre indblik af, hvilken slags forandring der har påvirket CBS organisatorisk, vil 

projektgruppen komme ind på, hvilken slags forandringstyper, som CBS er blevet berørt af. 
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CBS’ implementeringsproces startede ved et notat, som derefter blev godkendt af topledelsen. Dette 

notat er blevet udarbejdet af Teaching & Learning, der har haft en vision om at læringsmetoderne 

skal ændres på CBS og inkludere mere digital undervisning. Dette vil kaldes en proaktiv forandring, 

da de har taget initiativer for nye læringsmetoder og forudser, hvad fremtidens læring kommer til at 

bestå af.  

CBS har fået en ny rektor, Nikolaj Malchow-Møller. Malchow-Møller har tidligere haft en stilling 

som dekan på Syddansk Universitet og har erfaring inden for organisatorisk styrelse af en 

uddannelsesinstitution. Dette kan have haft en indvirkning på det nye projekt, Canvas. Som Kousholt 

nævner, så kan en ny topleder ofte benytte sig af strategisk forandring, da en ny leder starter med 

betydelige udfordringer og gerne vil ’gøre rent bord’. Malchow-Møller kan have haft indvirkning på, 

om der skal ændres nye undervisningsmetoder, så det bliver mere digitaliseret. Projektgruppen ved 

allerede at Syddansk Universitet benytter sig af begrebet Blended Learning og derfor kan Malchow-

Møller have taget metoderne med sig under omstrukturering af undervisning. 

 

”CBS har gennem de seneste 25 år etableret et fantastisk stærkt brand med en række 

meget stærke, mangfoldige og internationale forskningsmiljøer, Danmarks mest 

efterspurgte uddannelser, og forskere der er toneangivende i samfundsdebatten. Det skal 

vi holde fast i. Samtidig håber jeg, at vi kan udnytte denne unikke position til at 

tydeliggøre og styrke CBS’ værdi for det danske samfund.” (Copenhagen Business 

School, 2018) 

 

Her udtaler Malchow-Møller, at CBS gerne vil være Danmarks mest efterspurgte uddannelser og 

forskere der har en stor rolle i samfundsdebatten. For at bibeholde sin position på markedet, bliver 

CBS nødt til at benytte sig af de nye og moderne undervisningsmetoder. Dette notat fra Teaching & 

Learning blev gjort til i 2015, hvor den nye dekan ankom i 2018. Støtten som topleder kan have haft 

en virkning, da styregruppen har haft frie tøjler både under den forhenværende rektor og Malchow-

Møller. Som respondenten udtaler, har der aldrig været problemer med at gå til topledelsen eller har 

haft brug for det. 

 

“Men det er jo ikke sådan at de har(..) kommet og tjekket op på os(..).Vi har aldrig haft 

et problem med et mandat, så vi har aldrig haft brug for, at gå til dem, og sige,(..)må vi 
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godt, vi skal bruge flere penge, eller hvad det nu kunne være, så det har hele tiden været 

tydeligt at det er noget der skal ske og der skal styr på.” (Bilag 2, 1:38:59) 

 

Denne forandring har både været en gradvis forandring og en strategisk forandring, da projektet har 

taget to år at implementere, hvor CBS har sikret sig, at gøre det så fejlfrit som muligt. CBS har lavet 

stresstests, pilot-tests og user-stories for at sikre sig, at det nye LMS lever op til deres forventninger, 

både som system og for undervisere, forskere og ansatte. 

Ved denne implementering af CBS Canvas vil de ansatte blive påvirket ved arbejdsgangen. 

Respondent nævner, at der vil være en væsentlig ændring af arbejdsgangen. Han kommer med et 

eksempel med en IT-ansat, som bliver påvirket: 

 

Der er en væsentlig ændring i arbejdsgangen. Ham der har haft driften i Learn skulle 

sørge for de tredive servere (..) og han har sørget for at de patches. (..) Hans opgave 

bliver nu, (..), at tale med en repræsentant fra Instructure. Så det er en radikal ændring 

i hans arbejdsopgave. “ (Bilag 2, 1:48:07) 

 

Dette vil sige, at denne IT-ansat der har styr på de tredive servere, som han er vant til at holde styr 

på, vil ikke være hans arbejdsopgave mere. Hans nye arbejdsgang bliver ikke så teknisk, da 

udskiftningen af LMS’, vil blive håndteret af Instructure i forhold til at få serverne og hele it-

arkitekturen til at fungere. Denne udlicitering af dele af it-systemet CBS’ LMS vil betyde, at 

arbejdsgangen for de it-ansatte bliver ændret radikalt, da de nu skal have fokus på at kunne 

kommunikere frem og tilbage med Instructure. Disse kompetencer vil en it-ansat, som er meget 

teknisk, ikke kunne håndtere, da de aldrig har gjort det før. Dette vil være en kulturel forandring for 

disse it-ansatte, og ansatte fra Teaching & Learning, da de skal håndtere nye ændringer af systemet 

og vurdere om de er brugervenlige for CBS’ ansatte. 

 

CBS har som tidligere nævnt brugt to år på at implementere Canvas. Denne implementeringsproces 

startede først, da CBS havde været igennem udbudsprocessen og valgt det nye LMS. Inden denne 

udbudsproces har styregruppen udarbejdet udbudsmaterialet, for at optimere CBS’ vision om at 

kunne give den bedste og mest moderne undervisningsmetoder. Dette vil sige, at CBS’ topledelse har 

valgt at give frit spil til udarbejdelsen af nye forandringer, der er med til at optimere 
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undervisningsmetoderne. Derfor har denne implementering været en planlagt forandring (Kousholt, 

2008). 

 

Leavitts forandringsmodel 

I dette afsnit vil projektgruppen bruge Harold J. Leavitts forandringsmodel til at komme ind på, hvilke 

opgaver CBS har skulle udføre for at komme i mål, hvordan organisationen er opbygget og opgaverne 

er fordelt, hvilken slags teknologi der anvendes og hvilke personer der på en eller anden måde bliver 

påvirket.  

 

For at stille det op mod om det har været en succes for CBS i forhold til at håndtere menneskene og 

udøve forandringsledelse har vi valgt at, bruge disse scenarier, som Bjarne Kousholt mener om 

hvordan menneskene skal håndteres i forandringsproces: 

 

• ”At der kommunikeres stærkt og effektivt, således at medarbejderne forstår, hvorfor 

forandring er nødvendig 

• At medarbejdere gøres interesserede i at deltage i forandringsprojektet 

• At der gennemføres uddannelse af medarbejderne, således at disse bliver i stand til 

at gennemføre forandringen 

• At der på et tidligt tidspunkt sættes massivt ind på at få mellemlederne/supervisorerne 

til at støtte forandringen og dermed være rollemodeller for medarbejderne 

• At modstand mod forandring identificeres og håndteres 

• At topledelsen viser sin støtte som sponsor af forandringsprojektet 

• At kommunikationen tilpasses de forskellige medarbejdergrupper, leverandører, 

kunder, samarbejdspartnere osv. og tilpasses den respektive fase som 

forandringsprojekter er i 

• At succeser og fremskridt fejres og anerkendes 

• At man ikke giver op“ (Kousholt, 2009) 

 

Opgaver/Personer 

CBS’ formål med at skifte LMS er, at optimere undervisningsmetoderne til de studerende, forskere 

og undervisere. Nogle af de højst prioriteret opgaver for CBS, ved implementering af Canvas, har 

været at kunne kommunikere bedre ud til de ansatte omkring et skift af LMS og inkludere dem i 
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processen. CBS ved ud fra statistikker fra kommunikationsafdelingen, ”(…) at der er rigtig mange af 

underviserne, der ikke læser e-mails og i det hele taget går særlige meget op i det (…) (bilag 1, 

01:28:22), derfor har de valgt at inkludere institut sekretariaterne, der er en væsentlig handling, for at 

det når ud til forskerne. Den interne kommunikation, der har været fra CBS omkring dette projekt, 

har haft dekanen som afsender. Dette har de gjort for at tydeliggøre at projektet har ledelsens 

bevågenhed, så det fanger de ansattes opmærksomhed. Kousholt nævner, at det er vigtigt at der 

kommunikeres stærkt og effektivt, så medarbejderne forstår, hvorfor forandring er vigtigt. Ud fra 

denne handling har det fanget de ansattes interesse. For at inkludere de ansatte i projektet, vedrørende 

oplæring og brug af Canvas, har CBS afholdt flere kurser. De har både oprettet et fag, som de 

automatisk bliver tilmeldt til, hvor der er en gennemgang af de forskellige funktioner, men også 

kurser på to-timers varighed, samt webinar og e-læring. Når virksomheden/organisationen har fået de 

ansattes interesse, så er det lige så væsentligt at gennemføre en form for uddannelse eller oplæring til 

forandringen (Kousholt, 2009). 

I forhold til at skulle inkludere de ansatte i at udforme kravspecifikationer, har CBS valgt at bruge 

User Stories som værktøj. User Stories er med til at få de individuelle faggrupper til at udarbejde 

individuelle kravspecifikationer, så funktionaliteten netop bliver udformet til CBS’ ansatte. CBS har 

vist stor støtte til referencegruppen ved at holde intromøder til, hvordan man udfylder User Stories 

korrekt og hvad User Stories har til formål. Projektgruppen har også været med under dette forløb, 

så de deltagere fra referencegruppen kan spørge ind til formularen, hvis de har nogle spørgsmål. Dette 

gør at deltagerne bliver mere motiveret, da der er en stor støtte fra CBS til at gøre det så brugervenligt 

som muligt (Kousholt, 2009).  

 

Der vil som tidligere nævnt også være forandringer for it-ansatte, der da kommer en væsentlig 

ændring i deres arbejdsgang. It-ansattes arbejdsgang skal pludselig ikke være at passe servere, men 

nu skal de også samarbejde med en repræsentant fra Instructure. Eksempelvis nævnes der, at “(…) 

Du skal have noget teknisk baggrund og bliver nødt til at kunne tale det samme sprog, fordi ham der 

sidder i den anden ende, (…) han er ikke en drift mand, men nok bare en kontraktstyre.” (Bilag 2, 

1:49:10) 

 

Forandringen påvirker dem således, at de skal have nogle helt andre kompetencer. Både den tekniske 

baggrund, men også at kunne kommunikere med en kontraktstyrer fra Instructure. Denne 

kontraktstyrer har nødvendigvis ikke de tekniske kompetencer, så derfor kan forekomme 
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misforståelser. Respondenten nævner, at der ikke vil komme en form for uddannelse for disse it-

ansatte og der kan opstå frustrationer og utilfredshed, så de muligvis vil skifte job. Dette må antages, 

som en ekstrem kulturel forandring for de it-ansatte (Kousholt, 2009). 

 
Struktur/Teknologi 

Organisatorisk opbygning på hele CBS er ikke blevet ændret. Det er den samme, som den nuværende. 

Teaching & Learning har et mandat i direktionen og det har aldrig været et problem, at få topledelsens 

opmærksomhed, når man har et mandat i organisationen. “Hele tiden har det været tydeligt, at det her 

er øverst på dagsordenen, så det har været det højeste, eller næsthøjeste prioriteret projekt, lige siden 

at det startede.” (Bilag 2, 1:39:01). 

 

Dette projekt har været højt prioriteret fra starten af og det vil give mange frie tøjler, med hensyn til 

økonomi, da de startede med et stort budget. Hvis projektgruppen har manglet noget, har de også 

kunne gå til topledelsen, da det også har været ledelsens højeste prioritet at få dette projekt gennemført 

på en succesfuld måde. Som tidligere nævnt i ANT analysen, er der dannet en styregruppe, en 

projektgruppe og en referencegruppe. Alle de ansatte der er blevet involveret i projektet, vil få en 

ændring i arbejdsgangen og vil have et fokus på udformningen af det nye LMS.  

Valget af et standardsystem har ændret strukturen af arbejdsgangen for de it-ansatte. Tidligere nævnt, 

vil kommunikation spille en stor rolle i deres arbejdsgang. Hvis valget faldt på, at CBS selv skulle 

udvikle et system, havde der højst sandsynligt ikke have været en anden strukturering af 

arbejdsgangen for de it-ansatte. Dette nævnes blandt andet i den tekniske analyse af it-infrastrukturen. 

 

Delkonklusion 

På baggrund af kommunikationskriterierne af Bjarne Kousholt holdt op imod, hvordan CBS har 

håndteret forandringsledelse af implementering af Canvas, vurderer projektgruppen, at CBS har sat 

stor værdi i at inkludere de undervisere og forskere i referencegruppen. For det første har CBS gjort 

sig meget opmærksomme på at gøre det nye LMS så brugervenligt, som muligt for underviserne og 

ansatte. Ved at inkludere dem i User Stories, som blev brugt til at lave kravspecifikationer til 

udbyderne af det nye LMS. Derudover, må vi vurdere at der er blevet kommunikeret stærkt og 

effektivt, da de har været opmærksomme på at dekanen har været afsender på information om et skift 

af Canvas og der har været en stor støtte fra topledelsen. Det må siges, at projektet har haft frie tøjler 

og aldrig haft problemer med at handle selv, uden at topledelsen skal inkluderes. CBS har været meget 
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fokuseret på at oplære undervisere og forskere, ved at afholde automatisk tilmelding til et fag om 

funktionalitet, kurser med to timers varighed, webinar og e-læring. Derudover kan de nye 

forandringer muligvis have negative konsekvenser for it-ansatte, som tidligere har været med til at 

opretholde driften for det nuværende LMS, Learn. De it-ansatte kommer til at mangle de rette 

kompetencer, da der ikke er blevet planlagt uddannelse for dem.   
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Konklusion 
CBS har haft en strategisk målsætning for at øge uddannelseskvaliteten ved at fokusere på at udskifte 

deres nuværende læringsplatform, Learn. Grundlaget for en decideret udskiftning har været på 

baggrund af, at Learn har været for ufleksibelt at videreudvikle på. Der er derfor blevet taget en 

hensigtsmæssig beslutning om at investere i et markedsledende standardprodukt. CBS har 

gennemgået en lang EU-udbudsproces, hvoraf uddannelsesinstituttet har gjort brug af 

forretningsdrevet it til at udarbejde kravspecifikationer baseret på brugerne af det nye it-system. 

Hos CBS har udviklingsafdelingen primært arbejdet med integrationsudvikling. Både it-arkitekturen 

og it-infrastrukturen er blevet ændret, hvoraf it-infrastrukturen er blevet ændret radikalt. It-

arkitekturen med både Learn og Canvas er forbundet til de nuværende integrationer, 

integrationsmotor og PostgreSQL database. Ved nogle af disse integrationer har CBS været 

mellemmanden, men med Canvas er dette blevet løst, da der er blevet oprettet direkte forbindelser 

mellem disse integrationer. CBS har hidtil selv stået for driften og vedligeholdelsen af Learn. Med 

implementeringen af Canvas har CBS ‘udliciteret’ disse opgaver og kan derfor fokusere på 

integrationsudvikling, og den strategiske målsætning om øget kompetenceudviklingen. 

 

Projektgruppen ser tidligt i projektet om Canvas, at der sker en mobilisering af aktanterne i netværket. 

Der skabes ‘sociale netværk’ tidligt i gruppedannelsesprocessen i netværket på CBS. Det er tydeligt, 

at man på CBS har været opmærksom på, at it-supporten´ tidlige involvering var essentiel, da deres 

kompetencer og erfaringen inden for it-projekter er nødvendig for at projektet skal lykkes. Dannelsen 

af de tre grupper (styregruppe, projektgruppe og referencegruppe), samt et mandat fra topledelsen og 

it-supportens involvering har gjort, at Canvas fra starten har haft de bedste vilkår for at skulle lykkes. 

Projektet har undervejs haft opbakning organisatorisk, økonomisk og gennem interesse, fra de 

involverede aktanter. På baggrund af den opbakning, dannelsen af de tre grupper, og it-supportens 

tidlige involvering, har Canvas fra starten haft de bedste kriterier for at skulle ende som et vellykket 

projekt og undgå mange af de anti-grupper som kunne have modsagt sig projektet.  

 

Ved implementeringen af Canvas, må det vurderes at CBS har håndteret forandringerne godt. Der er 

blevet kommunikeret stærkt og effektivt, da projektgruppen har været opmærksomme på at få 

motiveret, at inkludere og informere undervisere, forskere og ansatte om et skift af LMS, ved 

oplæring/uddannelse, User Stories og topledelsen som afsender på information. Der må vurderes i 

henhold til styregruppen, projektgruppen og referencegruppen, at topledelsen har vist stor støtte til 
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implementering af Canvas og motiveret grupperne, ved at give dem frie tøjler og vise tillid til, at de 

kan nå i mål. 

Det må vurderes, at CBS’ forandringer i implementeringsprocessen har haft fokus på at optimere 

undervisningsmetoderne for undervisere, forskere og studerende, frem for et fokus på ansatte der 

opretholder Canvas, ved at give dem uddannelse og de rette kompetencer. Dette kan skabe en del 

utilfredsheder hos især it-ansatte der tidligere haft ansvar for serverne, som Instructure nu har ansvar 

for.  

Projektgruppen har kigget kritisk på forandringsledelse og forandringskommunikation af Canvas. 

Empirien, som analysen er blevet taget udgangspunkt i, er udformet af et ekstremt passioneret 

medlem af projektgruppen. Dette har muligvis ikke givet et virkelighedsbillede af, hvilke 

udfordringer CBS har haft ved implementering.  
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Bilag  

Bilag 1: Interview #1 med Jeppe Udklit Svendsen (CBS) d. 27. marts 2019 

Relevant transskribering af interviewet med Jeppe Udklit Svendsen, Service Development Manager 

for IT-afdelingen hos Copenhagen Business School, d. 27. marts 2019. 

 

Det fulde interview kan findes på nedenstående link: 

https://www.dropbox.com/s/dwcxukqx3hi2l46/Interview%20nr.%202%20med%20Jeppe%20d.%20

27.%20marts%202019.m4a?dl=0  
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Bilag 2: Interview #2 med Jeppe Udklit Svendsen (CBS) d. 17. maj 2019 

Relevant transskribering af interviewet med Jeppe Udklit Svendsen, Service Development Manager 

for IT-afdelingen hos Copenhagen Business School, d. 17. maj 2019. 

 

Det fulde interview kan findes på nedenstående link: 

https://www.dropbox.com/s/zveob1j0h8xnx97/Interview%20nr.%201%20med%20Jeppe%20d.%20

27.%20marts%202019.m4a?dl=0 

 

P1 = Projektgruppen 

P2 = Respondenten 

 

28:56 - 29:17 

P2 “… Vi har i øvrigt øh, hvad hedder det, øh, kapacitetstestet det, og det kan, altså, hvor vi loggede 

ind med ottehundrede brugere inden for, ja loggede ind med ottehundrede brugere, øh, og hvad hedder 

det, og downloadede en fem megabyte stor fil, og loggede ud igen, øh, inden for et vindue af 

femogfyrre sekunder uden at svartiderne gik over et sekund”. 

01:27:23 

P1: ”Hvad har grundlaget været for at CBS har valgt at skifte et nyt, øh, LMS – det har vi også spurgt 

om – og hvordan effektiviserer LMS’et arbejdsgangen hos fagpersonalet hos CBS? Nu nævnte du det 

her med at der er mange af de her, øh, old school forskere der måske skal begynde og tænke lidt mere 

kreativt og sådan… hvorfor skal vi, prøv at hør, vi er jo bare vant til at komme op på tavlen og…..” 

01:27:40 

P2: ”Jeg tror ikke at det…. Jeg ville i hvert fald mene at det er et stretch at sige at det er en 

effektivisering og undervise på den her måde, men det er.. det handler om at, eh, det handler om at 

øge kvaliteten, det er det der er formålet med det. Så formålet er, at ved at bruge, øh, de her metoder 

så, ehm, så lærer de studerende bedre, fordi at du, du tager bedre højde for forskellige, sådan, 

læringsformer…og… og forskellige typer at intelligens og sådan noget og ved at bruge de her ting, 

eh, det er ikke alle der lærer bedst ved bare at der er en der står og siger noget til dem.” 

01:28:13 

P1: ”Nej, så det er blended learning” 

P2: ”Ja, ja” 

P1: ”Perfekt” 



Implementeringen af CBS Canvas  Roskilde Universitet 
Basisprojekt 2  Foråret 2019 
 

  Side 46 af 56 

P2: ”Det vil jeg mene, det er… ja” 

P1: ”Yes” 

P2: ”Og det.. Jeg vil i hvert fald ikke mene at det er en effektivisering – det tror jeg er et stretch” 

01:28:22 

P1: ”Okay.. Yes. Hvilke tanker har I gjort jer i forhold til at kommunikere informationerne ud, øh, 

omkring Canvas ud til forskere udover det blog-indlæg som I allerede har gjort her og nu. Hvilken 

respons har I fået, kontra hvad I havde forventet? Ehm, og har I målt – for én ting er at sende det ud..” 

P2: ”Jeg tror at , eh, men jeg kender ikke tallene, hvis I lige sender mig en mail på det, skal jeg nok 

lige prøve at spørge vores kommunikationsmedarbejder om hvad hun har af tal på, øh, hvad hedder 

det, på hvor mange der har læst det. Ehm, Vi allierer os med, ehm, med institut sekretariaterne , eh, 

så vi har jo, det er en af de væsentlige ting i forhold til om det når ud til forskerne og det er … vi ved 

at der er rigtig mange af underviserne, der ikke læser e-mails og i det hele taget går særlige meget op 

i det, men dem vi ved vi taler med, det er…hvad hedder det.. det er sekretariaterne. Så vi har sørget 

for at alle sekretariaterne er… hvad hedder det… er på.  

01:29:20: 

P1: ”Perfekt. Har I fået noget respons på, sådan fra forskere, der bare kommer og.. De har læst en 

mail – sådan what det synes det er fedt det der.” 

P2: ”Ikke det helt store igen. De vil typisk…der er ikke ret meget af det der når til os, fordi de vil 

nemlig typisk gå til deres sekretariat. Og så igen, vi har så gjort meget for at prøve klæde dem på. Vi 

har fået noget respons….fordi sekretariaterne havde man så lige glemt på den første e-mail der blev 

sendt ud… så, så.. Den fik de så lige en dag senere. Ehm, hvad hedder det, dér fik vi respons, fordi 

der kom forskere og spurgte ”hvad fanden er det det?” og så sagde vi ”det ved vi ikke”. Ehm, men 

ellers ikke hvad jeg ved af. Det kan godt være, at teaching learning har fået noget som jeg ikke har 

hørt om, men det er mit indtryk at … altså der er god opbakning til de der kurser og sådan noget, men 

igen, det er mit indtryk at rigtig mange af dem der er tilmeldt, det er administrativ personale, men 

igen, det er jo stadigvæk. Hvis vi nu bare har dem godt med, så… Det er dem forskerne spørger, så 

kan vi hjælpe med at løfte det hele. Så jeg tror, at det er gået meget godt, den del.  

01:30:29 

P1: ”Og så i forlængelse med det her i allerede taler om, hvordan har I så fået, ehm, at de her 

tilmeldinger her? Altså interessen? 

P2: ”Jamen det… Hmmm.. Altså det er egentlig rimelig let, fordi at, ehm, det er et redskab som vi 

bruger hele tiden, så. Så de siger at learn forsvinder og at der kommer noget nyt. Så de på en eller 
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anden måde lidt nødt til at lytte efter. Altså den mail der blev sendt ud var jo, var med dekanen som 

afsender, så det har vi været ret bevidste om, vi ville gerne have nogle med nogle stjerner på skulderen, 

der går ud og fortæller omkring det her. Fordi vi vil gerne gøre det tydeligt at det har ledelsens 

bevågenhed. Så der er lidt i det.  

P1: ”Okay, fedt. Ehm, Det her med at…hvordan gennemfører I oplæringen til medarbejdere, således 

at de bliver i stand til at anvende Canvas korrekt? 

P2: ”Så der bliver holdt de her kurser. Der er nogle forskellige tilbud. Ét er at der er lavet sådan et 

fag derinde som alle er blevet tilmeldt, ehm, hvor at den som sådan kort gennemgår de forskellige 

funktionaliteter, så bliver der holdt de her kurser på af 2 timers varighed, der bliver holdt webinar 

også, og der er vist en plan om at der skal laves sådan noget e-læring, sådan noget video også…hvad 

hedder det…og det bliver så formentlig lavet når vi kommer nærmere så når der ikke er flere kurser 

hvis man kan sige det sådan. Ehm, ja. Så skriver I noget om fagpersonalet og user stories.  

01:31:33 

P1: ”Ja, fordi det er jo. Den her ikke også? Den er jo lidt vendt, det svar du kommer med er jo til 

slutbrugeren. Men den er jo lidt til implementeringsfasen – altså hvordan har I fået dem til at lave 

user stories korrekt? 

P2: ”Ja det gør vi ved at, ehm, vi viser dem skabelonen og eh, som vi har og som er super nemt, 

altså ’som X vil jeg gerne’…og ’det tester jeg ved’. Det er super-super simpelt, og så..ja..så holder vi 

sådan et super-kort intromøde til det, hvor de ligesom får at vide hvordan det er, og så, ehm, ja og så 

bliver de ellers sat i gang. Det er meget forskelligt hvor meget hjælp de sådan har brug for, så nogle 

gange så, eh, nogle gange så review’er vi det med dem og hjælper dem, sådan stiller dem nogle 

uddybende spørgsmål. Andre gange, så giver vi dem bare nogle eksempler, øh, på hvordan det har 

været lavet før.  

P1: ”Det er ikke det sværeste jo..” 

P2: ”Nej, det er nemlig det – de kan som regel…de kan sgu godt finde ud af det, det.. men igen, det 

er nogle gange.. jeg tror faktisk det vi bruger mest tid på i den sammenhæng er faktisk bare at lære 

dem at forstå hvad det er og hvad formålet er med det. Og det klarer vi så typisk i plenum, hvor vi 

samler alle der skal skrive de her ting.  

P1: ”Ja, fordi én ting er jo, hvis jeg var sådan en..blevet inviteret til her pilot..hvad hedder det, eller, 

de her user stories man skulle lave her og tests, altså det har jeg været før nemlig, hvor jeg ikke vidste, 

altså, hvor bredt skal jeg gå ud, altså hvor henne er vi henne? Altså, hvor meget må jeg skrive?” 

01:33:02 



Implementeringen af CBS Canvas  Roskilde Universitet 
Basisprojekt 2  Foråret 2019 
 

  Side 48 af 56 

P2: ”Ja, og den måde vi greb det an på var faktisk bare at, eh, at vi sagde ”skriv” og så, ehm, og så 

det vi så gjorde var faktisk, nogle gange bliver det fordetaljeret og så samlede vi dem i nogle større 

user stories. Det var faktisk noget af det som de der udbudskonsulenter hjalp med. Og de gjorde det 

så, de gik lidt over bord på det, også sådan vurderingsmæssigt. Fordi de endte med at de lagde nogle 

meget..rigtig rigtig mange sammen i én og det gjorde det rigtig svært at evaluere på. Virkeligheden 

var nok bare at vi skulle haft færre end vi havde. Eh, altså at vi skulle have…at vi skulle have været 

mere selektive på hvilke ting det var vi gerne ville afprøve.  

P1: ”Færre hvad? Altså…” 

P2: ”Færre user stories. Så vi skulle have været skarpere på hvad var mindstekrav og så skulle vi have 

været skarpere på hvad var det for nogle ting vi gerne…vi så som kvalitetsparameter. Vi har brugt 

user story’erne, primært, vi har selvfølgelig også brugt dem til teste efterfølgende, vi har jo brugt det 

rigtig meget når vi skulle udvælge, hvilken leverandør der skulle vinde, og der var 

udfordringen…hvis vi nu bare fem user stories der var blevet til én, og så den måske skulle scoret 

godt på fire at dem, eller en af dem der slet ikke kunne. Så drukner den jo i den score den fik, og der 

skulle vi måske bare have været mere selektive, men at sige, jamen det er de her to ting af de her fem 

eller syv der er lavet, som faktisk er vigtig for os, som faktisk…og det kunne man måske også have 

gjort ved at have…vi undersøgte markedet den del inden, men ved at have undersøgt det endnu mere, 

fordi så kunne man jo have målrettet på præcis dem hvor vi ved at der er forskel og hvor vi ved at det 

er vigtigt at de differentierer sig, ik’, for igen, LMS markedet, som jo i øvrigt med langt de fleste ting, 

de ligner jo hinanden rigtig meget, så der er rigtig mange ting de alle sammen kan, og som de alle 

sammen gør mere eller mindre identisk. Og der er det jo egentlig lidt ligegyldigt at sidde og teste det 

når de gør det lige godt. Det væsentlige var jo at finde præcist dem, og det har vi jo så samlet op på 

efterfølgende, og prøvet at lære af. Det er altid sindssygt svært, igen jeg har prøvet udbud en del 

gange, og det er simpelthen så svært at ramme en balance. Men ja, i forhold til de sikkerhedskrav, så 

var det egentlig bare at vi satte nogle sammen hvis der var for mange, og hvis nu at der var nogle der 

blev for brede, jamen så stillede vi uddybende spørgsmål, og sagde kan vi lige dele den her op, eller 

sådan noget.  

1:35:04 

P1: ”Lige et hurtigt spørgsmål, hvor mange eksterne konsulenter, for det her selskab her, havde I da 

jeg var ude her? 

P2: ”Der var to der var involveret, der var én der ligesom var hos os dengang, en der hed Jakob, og 

så deres, øh, en af parterne som var med på nogle tidspunkter og sådan noget. Men der var ligesom 
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én ude som var ham som producerede, han skrev rigtig meget af materialet, det var ham der samlede 

sammen på tingene og sådan noget. Og sørgede for at det var i et sprog…én af de store grunde til at 

vi brugte de eksterne var fordi der ikke var nok..øh..hvad hedder det.. indkøbs-jurist-ressourcer internt. 

Så det var egentlig mest derfor.  

1:35:43: 

P1: ”Jeg har også lige noget til det du sagde før. Du sagde at det var vigtigt for jer at få personalet til 

at forstå formålet med..øh..Canvas. Har I gjort noget ekstra for at, altså at få dem til at forstå hvad det 

egentlig handler om, og for at motivere dem? For det er jo en vigtige ting i forandringsledelse.  

P2: ”Det prøver vi…Altså det prøver vi at gøre gennem de der.. altså ligesom, messaging i det 

kommunikation, hvor fokusset er det her med, at det er nemt at bruge, og hvor smart det er og sådan. 

Altså, jeg tror at vi bruger ordet ’moderne’ mange gange og sådan noget. Så det handler egentlig om 

at prøve at sælge det på at, at det er let at bruge og at det er intuitivt.  

1:36:24 

P1: ”Hvilken slags modstand har I modtaget fra ansatte og fra jeres user stories, og hvordan har I 

håndteret dem? 

P2: ”Altså, jeg tror vi kom.. vi snakkede lidt om det tror jeg. Der har jo ikke været sådan meget 

modstand. Der har været mange af de dér ’hvorfor?’-agtig. Og der er svaret jo egentlig lidt, fordi vi 

jo egentlig gerne vil noget mere, du ved. Og igen det der med, at snakke meget om brugervenlighed 

og moderne og sådan noget. Ehm, ellers har der ikke været sådan… altså fra user story vinklen har 

der ikke rigtig været noget, fordi at, bare det at…vi havde rigtig mange til at hjælpe med at skrive de 

her user stories og, eh, så de var jo ligesom involverede og vi gjorde en indsats for at alle kunne se 

sig selv i det i et eller andet omfang. Så der var faktisk slet ikke noget dér. Så vi gjorde en stor 

indsats..så når nogle ting blev skrevet samme, lad os sige at der var folk fra forskellige steder der 

havde skrevet om det samme, og vi så satte dem sammen, så sørger vi for at de alle sammen fik det 

endelige produkt at se. Vi gjorde det ikke bare usynligt, så… 

1:37:26 

P1: Hvordan har topledelsen, vist sin støtte som sponsor til projektet og har det offentlige også haft 

en støtte til projektet? 

1:37:31 

P2: Altså topledelsen har både direkte og indirekte, øhm, vi teaching and learning har et mandat hele 

vejen oppe fra, hvis du ser direktions diagrammet. Der kan man også se hvor de ligger og når vi har 

haft brug for dem, så, øhm, for eksempel dekanen, så har det været, selvfølgeligt, at han har involveret 
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sig. Øhm, hvis du finder diagrammet frem, så har du vice-dean of learning, Anne-Mette Kjærgaard, 

direkte under hende ligger teaching and learning. Så de ligger allerede ret højt oppe i hierarkiet.  

1:38:10 

P1: Så det er er sådan herovre agtigt.. øhm? 

1:38:13 

P2: Så du har faktisk bare, vice-dean og learning, også direkte, direkte unde hende ligger teaching 

and learning.  

1:38:27 

P1: Så de har egentlig stået for projektet, hvor at topledelsen har sagt go for det? 

1:38:30 

P2: Ja, lige præcis. Men det er jo ikke sådan at de har, at de har, kommet og tjekket op på os, øh, så 

altså, vi har aldrig haft et problem med et mandat, så vi har aldrig haft brug for, at gå til dem, og sige, 

må vi, må vi godt, vi skal bruge flere penge, eller hvad det nu kunne være, så det har hele tiden været 

tydeligt, at det er noget der skal ske og der skal styr på. 

1:38:59 

P1: Så det er også meget atypisk for sådan et stort projekt? Det er ikke noget man ser i andre projekter 

rundt omkring, at i har haft så frie tøjler?  

1:39:01 

P2: Vi er faktisk, det er sjældent at vi har store issues selv i de store projekter, med ligesom at få ting 

i mål, fordi, at, at, vi har månedlige betaling er der noget der ligesom afviger, eller bruge flere penge, 

øhm, så tager PLFM stilling til det, og siger okay, i kan ikke få flere penge. Det de typisk vil gøre er 

at, hvis i vil have det, som vi har aftalt til at starte med, og det kommer til at koste noget mere, så skal 

vi skære det her fra. Så får de sådan et ret binært valg. Er det det ene eller det andet. Her har vi haft 

et meget stort budget til at starte med, øhm, så det har slet ikke været noget problem og ressourcer 

har heller været noget problem. Fordelen har været i det øjeblik at vi siger, at rektor eller direktionen 

der siger, det vil vi gerne have, så siger alle også bare ja. Så der er ikke nogen der siger, arh, det gider 

jeg ikke rigtigt. Så det har været let at køre igennem og bare det stempel, som har været på i starten, 

at det er et direktions projekt, så kører det meget nemmere, så skal vi ikke kæmpe så meget med 

ressourcer. Hele tiden har det været tydeligt, at det her er øverst på dagsordenen, så det har været det 

højeste, eller næsthøjeste prioriteret projekt, lige siden at det startede. Vi har fået de folk vi skal bruge, 

hele vejen igennem og hvis vi ikke har haft dem, så har vi hyret dem udefra. Det er f.eks. det med 

udbuddet.  
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1:40:33 

P1: Hvad med det her offentlige støtte udenfor CBS? 

1:43:38 

P2: Nej, der er ingen kobling der. Ikke nogen overhovedet. Øhm, jeg kan ikke huske, om det blev 

nævnt i den her kontrakt fra ministeriet, at vi er på vej med noget. Det tror jeg faktisk at det er, men 

igen, det har bare været sådan, og sådan er det ofte, at der er noget på vej.  

1:41:22 

P1: Det vi måske har tænkt, at i forhold til udbudsprocessen, hvor der er nogen krav for hvad man 

skal gøre? 

1:41:25 

P2: Nej, ikke rigtigt. Øhm, men det gør jo, at man skal tage stilling til.. til nogle forbehold. Men nej, 

ikke noget særligt der. Der bare nogle ting vi ikke bruger, fordi de ikke er relevante, så alle de her 

systemer kan give karaktere på alt hvad du laver, så hvis du laver forum post, så vil du få en score på 

det. Men det bruger vi så ikke, fordi i Skandinavien for du bare en karakter for din endelig eksamen. 

Så det er mere, at der er nogle ting vi bruger anderledes, eller ikke bruger, så er det ikke sådan at.. 

nej. Men der er jo altid en forudsætning. De her rammer og regler fra det offentligt, som vi skal 

tilpasse os. Selvfølgelig har det haft noget at sige. GDPR har haft noget at sige, udbudslov, alt sådan 

noget. Men det ser jeg jo bare som rammer, så de er vi jo vant til. Det er altid, noget vi skal tage højde 

for.  

1:42:14 

P1: I forhold til hvordan i har arbejdet og kommunikeret, nævner du at i tidligere har haft et projekt, 

som ikke gik som planlagt, da der var dårlig kommunikation og dårlig arbejdsgang. Hvordan vil du 

sige, at i har gjort det anderledes denne gang, nævn evt. Fordele og ulemper?  

1:42:45 

P2: Ja, altså, kommunikation har fyldt meget fra starten, i har også set den har kommunikationsplan, 

vi har været meget bevidste omkring at tænke kommunikation ind tidligt, øhm, og bevidst omkring 

det her med, at dekanen, som var afsender, som sørger for at, samarbejdsudvalget og alle de politiske 

organer, var klar over det. Så vi har præsenteret det, eller det var faktisk ikke sådan vi endte med at 

gøre det, men vi har givet dem tilbuddet. Fordi igen, det er ikke rigtigt relevant for det de laver, men 

det der med at sørger for at alle de her politiske organer har været informeret og dem der gerne ville, 

altså, mere ned i detaljer, har haft mulighed for at se det. De har referencegrupper har været mere 

med i den her sammenhæng og igen, for at få et bredt sonderet, som vi har spurgt og har haft involveret 
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i processen. Det har været en stor ting i det. Øhm, og så eller bare at vi i forhold til udrundninger og 

uddannelse, har vi været meget bevidste omkring at der er kommet rigtig mange tilbud og at der er 

forskellige former for tilbud, så der er der her kursus inden for Canvas, du kan komme to timer og 

høre, der kommer et webinar og der kommer også til at være den her video, ik. Så der skal ligesom 

være noget for alle. Det har vi været meget bevidste omkring og sørget for, øhm, at lægge en stor 

indsats i det.  

1:44:08 

P1: Det er rigtig godt, at du nævner så mange fordele, men hvad med ulemper? 

1:44:10 

P2: Altså, det koster jo tid. Altså, det er jo, øhm, og det kan godt være at det viser sig, at der er nogle 

kurser, som ikke er særlig velbesøgte. Der skal man bare være villig til at spilde nogle ressourcer, for 

at være sikker på at alle ligesom er med, fordi det værste der kan sker, er at der er en modstand hos 

medarbejderne. Der begynder at gå historie eller et eller andet. Øhm, så der vil helt sikkert være et 

ressourcespild og tidsspild på meget af det der. Men der vil være nogle af de der ting, som der er 

brugt rigtig lang tid at lave, men som ikke rigtigt bliver brugt. Det er helt sikkert. Vi prøver jo så vidt 

muligt at bruge ting, fra Instructure, som generelle vejledninger, så vi ikke selv skal lave alt fra 

bunden. Men der er stadig en del ting, som vi vælger at lave fra bunden, fordi at vi gerne vil sikre os, 

at folk kan identificere sig med CBS i det. Så der er nogen ting, som findes, fra generelt fra Canvas, 

men vi så laver en identificering af, for at være sikre på at folk siger, at det ikke har noget med dem 

at gøre. Og det koster ressourcer. Den der video der bliver sendt ud der. Det, det er jo to ugers arbejde, 

eller sådan noget ik. Men det er os der har lavet den video og det er video folk, som sidder over i, 

øhm, teaching and learning. Så er der hyret en udefra for at speede den.  

1:46:10 

P1: Er det muligt, at få user-stories, så man kan lave analyser af, hvordan kravspecifikationerne er 

opstået? Har i lavet analyser er hver user-story? Kan vi få et eksempel på en test case og en user story? 

Har der været respons på dem? 

1:46:47 

P2: Der har ikke været noget respons på user-stories jo, fordi at user-stories er jo skrevet af dem, som 

skulle gøre det. Det skal jo sige, at user-stories at ikke noget vi kommunikere ud af til. Det vi har 

gjort er, at vi har skrevet user-stories ned, også har vi så været oppe og kvalitetssikre det op imod 

nogle undervisere. 

P1: Så vi kan vi få et eksempel på, hvordan en userstory ser ud?  
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1:47:25 

P2: Ja, det kan jeg sagtens. Altså de bliver ikke evalueret op mod noget, eller analyseret. De bliver 

udarbejdet, og så, øhm, passer det her med hvordan du regner med at bruge systemet, og så er det 

blevet taget med til det her udbudsmateriale.  

1:48:24 

P1: Vil du mene at der er en kulturel organisatorisk forandring i forhold til arbejdsopgaverne for 

medarbejderne (eksempel med server specialisten, som havde flere arbejdsopgaver førhen og nu kun 

har med vedligeholdelse) 

1:48:31 

P2: Det er en væsentlig ændring i arbejdsgangen. Ham der har haft driften i Learn skulle sørge for de 

tredive servere, øhm, og han har sørget for at de er patchet og hans opgave bliver nu, at ved hedder 

det, at tale med en repræsentant fra Intructure. Så det er en radikal ændring i hans arbejdsopgave. 

1:49:07 

P1: Og hvordan tror du at det har påvirket vedkommende? 

1:49:10 

P2: Det har ikke påvirket vedkommende endnu. Og det er fordi at det ikke er sket endnu, men det er 

en væsentlig forandring. Og det skal siges, at han stadig laver det gamle, men er det en helt anden 

måde at arbejde på. Han bliver pludselig en der skal have det her samarbejde op og køre. Han skal 

ikke bare passe en server. Han skal faktisk samarbejde med en repræsentant fra en anden virksomhed. 

Det er nogen helt andre kompetence, som han skal bruge. Du skal have noget teknisk baggrund og 

bliver nødt til at kunne tale det samme sprog, fordi ham der sidder i den anden ende, øhm, han er ikke 

en drift mand, men nok bare en kontraktstyrer. Og det her er nok det mest ekstreme, men det er også 

det her med, at hvis du ikke har mandat eller et ledelses ansigt, øhm, så spørgsmålet er også, hvad har 

du mandat til at tale om og, øhm, ændre. Altså implementering komme ikke som sådan til at ændre 

det her, men det kommer til at ændre arbejdsopgaverne for drifts manden, også ændre det lidt, fordi 

det er en fra kontraktstyre fra it og en fra teaching and learning, men det er så en fra teaching and 

learning, som kommer til at få en større rolle, i forhold til, øhm, til det her system end de har haft 

hidtil. De bliver ud af til CBS’ ansigt ud af til. Det er igen, de her månedlige møder med to fra cbs, 

en fra teaching and learning og en fra it. Og det er jo så it rolle at den tekniske drift og det er er at 

følge op på de her servicemål vi har sat. At det skal være oppe og svare hurtigt og alle de her ting, 

hvor teaching and learning er så den er her brugervenlige tilgang. Om det fungerer som det skal eller 

kan det det den skal. 
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Bilag 3: Dybden af forandringer – forandringsledelse 
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Bilag 4: Skitsering af den visuelle præsentation 

 

 


