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Abstract 
This study is the result of a research made at Bodens Energi AB. The study was 
performed at the department of heat production at the local heating plant. As a result 
of a decision in the Swedish parliament there will be a new law concerning the read 
off power meters. Therefore we have conducted a study to find out how the 
implementation of such a system will affect the employees and which possibilities 
and problems the new system will bring. One of the results of the study is that the 
implementations leads to great possibilities when it comes to integration and a 
efficiency increase in the organisation.   
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Sammanfattning 
Denna uppsats är resultatet av en studie genomförd vid Bodens Energi AB. Arbetet 
har genomförts på företagets värmeverk och den avdelning som handhar 
produktionen av fjärrvärme. I och med ett riksdagsbeslut gällande en ny lag för 
avläsning av elmätare kommer tillväxt att ske för system som handhar fjärravläsning 
av mätare både på el och på värmesidan. Vi har därför undersökt hur införandet av 
detta system har påverkat de anställda och vilka hinder och möjligheter som kan 
uppstå av ett sånt system. Det som framkommit genom studien är bland annat att 
införandet av systemet leder till stora möjligheter när det gäller integration och 
effektiviseringar i organisationen. 
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1 Inledning  
Enligt Dahlbom (2003) så är dagens marknadssamhälle ett mycket mobilt samhälle. 
Utövningen av arbete och tjänster oberoende av plats ger oss en mobil livsform som 
en rak motsats till jordbrukssamhället där livsformen var mer bofast. En princip som i 
dagens samhälle förlorat allt mer inflytande är den så kallade närhetsprincipen som 
inneburit att vi fått exempelvis vår utbildning och vård i närheten av våra hem. Detta 
gör att kraven på organisationer förändras och den omvärld de verkar i blir alltmer 
dynamisk. 
 
Enligt Robbins (2004) måste dagens organisationer bemästra konsten att kunna 
förändra sig i takt med sin omgivning för att inte misslyckas. Nyckelordet, enligt 
Robbins (2004), är flexibilitet. Utan flexibilitet kommer organisationen snabbt att gå 
under eftersom att andra organisationer som bättre följer med i utvecklingen snabbt 
kommer att ta marknadsandelar. Det är därför viktigt att man inom organisationen är 
medveten om hur olika tekniker och trender förändrar samhället och organisationen 
för att på så sätt vara bättre förberedd på förändringar i det omgivande kontextet, 
avslutar Robbins (2004).  
 
Dahlbom (2003) skriver att till skillnad från tidigare samhällen har 
marknadssamhället även gjort organisationer mer mobila vilket medfört att 
arbetsuppgifter mer sällan utförs stationärt på en och samma plats. Det är först nu 
organisationer börjat inse att tjänster är något som bäst utövas där mottagaren 
befinner sig, vilket leder till att tjänsteutövningen utvecklas till en mobil, distribuerad 
service på marknaden (Dahlbom, 2003). 
 
Ett sätt att identifiera mobilitet är enligt Weilenmann (2002) att dela in den i olika 
undergrupper beroende på hur den verkar i sin omgivning. Ett av dessa områden är 
lokal mobilitet som används för att beskriva mobilitet inom en specifik plats, 
exempelvis ett kontor eller människor som verkar i en specifik miljö. Vi tror i 
enlighet med Dahlbom (2003) och Robbins (2004) att organisationen genom att 
använda sig av modern teknik för att komma närmare sina kunder och erbjuda dem 
bättre tjänster och service än tidigare. Detta medför att organisation får större 
möjlighet att agera snabbt och korrekt i en allt mer dynamisk och föränderlig miljö.  
 
Chi, Fu & Fletcher, (2004) säger att de senaste åren gjorts framsteg inom 
utvecklingen av de mobila enheterna. Detta innebär att det i framtiden kommer att 
finnas mobila enheter som är både snabbare och kraftfullare än dagens. Problemet 
med användandet av dessa är enligt författarna de begränsningar som finns i 
interaktionen mellan dator och människa. I och med att den trådlösa tekniken 
utvecklas alltmer kommer det i framtiden finnas ett krav på ett trådlöst användande. 
 
Det finns många källor (Dahlbom & Ljungberg, 1998; Chi, Fu & Fletcher, 2004 och 
Smith-Berndtsson & Åström, 2001) som menar att införandet av mobil 
informationsteknologi på flera sätt har förändrat livssituationen och arbetet för 
individen inom både privatliv och organisation. Den nya tekniken har öppnat nya 
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möjligheter inom organisationens arbetssätt. Undersökningar har genomförts på hur 
mobila system ska utformas för att svara mot de behov som finns i verksamheten 
samt hur dessa kan verka stödjande i det dagliga arbetet. Resultatet av flertalet av 
dessa undersökningar har påvisat brister och omognad inom utvecklingen och 
implementeringen av mobil IT i organisationen (Weilenmann, 2003). 

1.1 Problemdiskussion 
Enligt Sauer (1993) är de datorbaserade informationssystem som finns i dagsläget 
uppbyggda av organisatoriska enheter i en organisatorisk kontext med syfte att 
erhålla organisatoriska fördelar som till exempel snabbare informationsdelning och 
effektivare kommunikation. För att förstå utvecklingen och verkan av 
informationssystemen måste vi förstå hur de organisatoriska faktorerna påverkar 
systemet och dess införande och vice versa. Den dagliga verksamheten i en 
organisation har visat sig vara mer komplicerad än vad den först ansågs vara av tidiga 
organisationstänkare. Organisationsteori enligt bland annat Sauer (1993) och Robbins 
(2004) ämnar förklara beteendet hos organisationer, hos individerna och med de 
andra organisationerna som de interagerar med. Organisationsteorierna har inte 
mycket att säga om hur enskilda system i form av datorapplikationer påverkar 
organisationen, detta trots att datoranvändningen inom det senaste decenniet bara har 
ökat. 
 
Enligt Laudon & Laudon (1999) är en stor förändring som skett på senare tid 
skillnaderna som uppstått i styrning och kontroll av organisationen. Förändringar som 
uppstått på grund av införandet av mer flexibla system har medfört att organisationer 
sett nya möjligheter samt hittat nya sätt att arbeta på. Dessa möjligheter har till stor 
del uppkommit genom införandet av mer flexibla och icke platsberoende system.   
 
Enligt Fredholm (2004) laboreras det i många organisationer med mobila lösningar 
utan större samordning. Olika enheter köper olika slags handdatorer, applikationer 
och nätlösningar som i många fall bygger på olika operativsystem, standarder och 
teknikplattformar, vilket visar att mobila lösningar fortfarande är ganska omoget.  
 
Vi ser att den moderna tekniken kommer med mycket mera mobila lösningar än de 
som funnits tidigare. I och med att nya möjligheter ökar valfriheten och gör det 
möjligt att utföra arbetet där det för tillfället är mest effektivt. Exempelvis kan företag 
flytta många delar av arbetet som tidigare utförts var för sig på olika håll till en plats 
där uppgifterna kan samordnas och på detta sätt utföra dessa effektivare.  Vi ser även 
att det i dagens läge finns många branscher där införandet av olika former av mobil 
teknik kan stödja och underlätta verksamheten. Ett område som inom den närmsta 
tiden kommer att tvingas införa någon form av denna teknik är energibranschen 
eftersom sittande regering tagit beslut om en lag angående månadsvis avläsning. 
Denna lag kommer att innebära att berörda företag och organisationer mer eller 
mindre tvingas införa tekniken eftersom en manuell avläsning av ett stort antal 
kunder blir omöjlig.  
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Detta avläsningssystem ska införas hos samtliga kunder från och med 2009-07-01. 
Vidare leder detta till att bolagen, för att klara av denna nya arbetsbelastning, får 
behov av ett snabbt och tillförlitligt fjärravläsningssystem där möjligheten att läsa av 
kundernas energiförbrukning oavsett tidpunkt, plats och personalnärvaro blir 
betydelsefullt. (Riksdagen, 2002) 
 
Enligt Energimyndigheten (2003) finns det i nuläget inom energibranschen ett behov 
av en möjlighet att kunna samla information om kundernas energiförbrukning på ett 
enkelt sätt. Det traditionella sättet som bedrivs i dagens läge innebär att denna 
informationsinsamling utförs genom att personal från bolagen åker ut och manuellt 
läser av mätarna. Denna avläsning görs månadsvis och innebär en arbetsbelastning 
för personalen. System för mobilavläsning med hjälp av bland annat GSM-moduler 
finns och används som försöksverksamhet. Dessa system medför att platsberoendet 
har upphört samtidigt som att det operationella och administrativa arbetet har 
underlättats. 
 
Eftersom det i allt större grad blir möjligt att arbeta dynamiskt genom att systemen 
tillåter en större rörlighet och flexibilitet med en högre valfrihet är det av största vikt 
att veta hur det påverkar organisationer. Vi anser att denna valfrihet bidrar till en 
förändrad organisation, med avseende på arbetssätt och struktur, och vi har som 
förhoppning att med denna förståelse i framtiden kunna bidra till att man kan undvika 
onödiga komplikationer då människor möter teknik inom organisationen.  

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur införandet av fjärravläsningssystemet har påverkat 
verksamheten sett ur den berörda personalens perspektiv.
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2 Metod 
I metodavsnittet sker en redogörelse för det angreppssätt, den datainsamlingsmetod 
samt vilken analysmetod som tänkt användas. Under detta avsnitt kommer olika 
metoder och hjälpmedel att ställas mot varandra för att diskuteras och ligga till 
grund för urval av passande metod. 

2.1 Forskningsansats 
Enligt Patel & Davidson (1994) är de traditionellt sett mest använda angreppssätten 
för utredningsändamål det hermeneutiska och det positivistiska.  
 
Enligt Patel & Davidson (1994) kan man säga att hermeneutiken är positivismens 
motsats. Hermeneutik betyder tolkningslära och tillämpas inom många olika 
vetenskapliga discipliner men framförallt inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskapen. Den hermeneutiske forskaren arbetar på ett tolkande sätt och 
utifrån sina egna erfarenheter, detta bör finnas i åtanke när en hermeneutisk studie 
studeras. Vidare menar Patel & Davidson (1994) att man inom hermeneutiken strävar 
efter att se helheten i problemet och, genom att ställa detta i relation till delarna, 
försöker uppnå en så bra förståelse som möjligt. Det finns inte någon given startpunkt 
och slutpunkt utan man pratar ofta om den hermeneutiska spiralen som innebär att 
man växlar mellan helhet och del, subjekt och objekt.  
 
Till sist menar Patel & Davidson (1994) att för att enkelt sammanfatta de två olika 
angreppssätten kan man säga att hermeneutiken genom en subjektiv ansats med de 
egna erfarenheterna försöker tolka och förstå problemet medan det positivistiska 
synsättet strävar efter att prova olika bevis och hypoteser på ett objektivt sätt.  
 
Det hermeneutiska angreppssättet förespråkar tolkning och att man forskar och 
undersöker från egna slutsatser och erfarenheter. Eftersom vi anser att vår situation är 
svår att mäta med kvantitativa metoder blir ett hermeneutiskt angreppssätt mer 
effektivt för vår studie. Vi kan med fördel alltså även sätta oss in i hur de individer vi 
undersöker tänker och efter detta tolka de svar vi erhåller. Det hermeneutiska 
angreppssättet stöder även möjligheten att utifrån vår egen förståelse analysera det 
material vi samlat in. Den urvalsgrupp vi valt oss av för genomförandet av 
intervjuerna kommer vi att diskutera längre fram i metodkapitlet.  
 
Som en följd av att vi har bestämt oss för anta ett hermeneutiskt angreppssätt kommer 
vi få en undersökning som genom tolkning söker förståelse inom området. 
Undersökningen blir svår att återskapa då vår subjektiva tolkning inte helt går att 
återskapa. Följden av detta blir att trovärdigheten i undersökning ligger i vår tolkning, 
i det resonemang som vi framför samt i beskrivningen av vårt tillvägagångssätt. Den 
tolkning vi gör är baserad på vår egen uppfattning om hur verkligheten ser ut. Detta 
kan innebära att den kan förändras beroende på det resultat vi kommer fram till i vår 
undersökning. För att öka trovärdigheten i vår undersökning måste vi ge läsaren 
möjlighet till en inblick och förståelse i våra värderingar eftersom vi anser att det är 
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omöjligt för oss att ha ett helt objektivt förhållningssätt då våra tidigare uppfattningar 
och erfarenheter kommer att påverka oss i vår undersökning. Det är viktigt att våra 
tolkningar är logiska eftersom en ologisk tolkning kan uppfattas som motsägelsefull 
och inte trovärdig. Med hjälp av olika argument ska läsaren övertygas om att den 
förståelse och tolkning som vi ger inte bara är intressant utan också ger god förståelse 
av den studerade företeelsen.  

2.2 Datainsamlingsmetod 
Enligt Svenning (2003) är det första som bör beslutas om i en datainsamlingsmetod 
huruvida den ska vara kvalitativ eller kvantitativ.  Kvantitativ eller hårddata uttrycks 
ofta i siffror, enligt Svenning, och är väldigt precis. Däremot ger hårddata ingen 
kunskap om detaljer och kan inte förklara varför saker ser ut som dom gör. Vidare 
menar Svenning att man därför bör säga att hårddatan ger svar på hur många eller hur 
mycket.  Hårddata strävar efter reliabilitet och validitet. Med detta menas att datan 
ska vara reproducerbar och att det kontrolleras att det som avses verkligen mäts på ett 
korrekt sätt.  
 
Enligt Svenning (2003) är kvalitativ- eller mjukdata mer åt de beskrivande hållet, där 
tolkningar och analyser slutligen överlämnas till läsaren av rapporten. Världen blir 
precis så komplex och oöverblickbar som den är i verkligheten när mjukdata används. 
Svenning menar att mjukdata mer ger svar på frågan varför och är mer sensibel. 
Mjukdata är även mer exemplifierbar men strävar inte nödvändigtvis mot att vara 
reproducerbar. Även mjukdata strävar mot validitet. 
 
För att i linje med vår forskningsansats kunna se på de bakomliggande orsakerna och 
kunna svara på frågan hur, anser vi att det krävs en kvalitativ metod istället för en 
kvantitativ som mäter hur mycket. Vi har därför fastställt att i denna undersökning, 
för att erhålla ett så kvalitativt material som möjligt, skall vi använda oss av en 
kvalitativ datainsamlingsmetod. För att samla in kvalitativ data kan man använda sig 
av ett flertal olika datainsamlingssätt bland annat observationer, intervjuer, 
fokusgrupper och empirisk studie av tidigare framforskat material. I denna studie har 
vi valt att arbeta med kvalitativa intervjuer och vi finner starka argument för att vi 
skall använda oss av just den. Eftersom detta ses som ett aktuellt och nytt område 
finner vi inte att en grundlig empirisk studie av litteratur räcker för att ge oss en 
tillräckligt god uppfattning av situationen. Vi är intresserade av vad den enskilde 
individen anser och tycker därför inte att fokusgrupper lämpar sig för vår 
datainsamling. 
 
Vi vill i detta fall själva ha möjligheten att sortera och värdera det empiriska material 
som ges. Vidare finner vi att intervjuer ger oss det mest kvalitativa rådatat och vi får 
här möjligheten att sortera och värdera den information vi erhåller. Vid intervjuer har 
vi möjlighet att få djupa insiktsfulla åsikter från individerna. Kvalitativa intervjuer är 
en resurskrävande datainsamlingsmetod eftersom varje enskild intervju måste tolkas 
separat samt ställas i relation till de andra.  
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2.2.1 Transkribering av data 
För att kunna genomföra en analys måste man ha någon slags rådata att börja med. I 
en intervjustudie är det intervjuerna som för det mesta utgör dessa så kallade rådata. 
Rådata får inte förstöras utan måste arkiveras för framtida verifiering eller 
undersökning. För att kunna arbeta med intervjuerna i analysen måste dessa 
transkriberas och bli till datafiler och papperskopior. Man bör tänka på att en 
timmeslång intervju kan bli ungefär trettio sidor lång och bör därför ta i beaktning 
den tid det tar att transkribera denna. Man bör dock tänka på att det inte alltid är 
motiverbart att transkribera hela intervjun. Detta betyder att man bör lyssna igenom 
intervjun först och sedan bestämma hur varje intervju bör transkriberas. Det bör 
bestämmas hur exakt intervjun skall återges när den transkriberas i vissa intervjuer är 
det intressant att få med individens minsta suck medan det i andra endast kan vara 
intressant att få med själva innehållet. (Thomsson, 2002) 
 
2.2.2 Intervjuer 
Ett syfte med en intervjustudie är samtalandet och reflekterandet kring en specifik 
situation i syfte att förstå. Det går aldrig att hävda att de resultat som man vill ha en 
god kvalité på kommer att vara objektiva, sanna och fastslagna. Ur dessa är det dock 
möjligt att bygga upp intressanta teoretiska resonemang samt att få fram 
beskrivningar som är möjliga för andra att förstå och reflektera vidare över. Den 
förståelsegrundande forskningen syftar med andra ord vare sig till verifiering eller till 
falsifiering. Ett nyckelbegrepp för signifikansen är tolkning. Den som vill veta något 
om kvalitén på den förståelsegrundande och tolkande forskningens resultat måste 
alltså granska tolkningarna och deras uppbyggnad. (Thomsson, 2002) 
 
Eftersom vi har valt kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod kommer rådata 
återspegla våra respondenters erfarenheter och deras förmåga att förmedla den till oss 
vid intervjutillfället. Följden av detta är att vi vid intervjutillfället måste vara mycket 
noggranna och genomföra dessa på ett sådant sätt att respondenten inte känner sig i 
under- eller överläge och av denna orsak medvetet/omedvetet undanhåller 
betydelsefull information.  
 
Vi tror att våra respondenter innehar mycket information och data som kan vara 
viktig för oss. Eftersom vi tror att denna data kan vara betydelsefull för oss tror vi att 
den till viss del kan utvinnas genom att vi för intervjutillfället har skapat ett 
manuskript där vi genom förarbete funnit viktiga områden som bör beröras under 
intervjun. Genom denna arbetsgång tror vi att det är möjligt att för vår forskning öka 
kvaliteten på data från respondenterna. Här kan man argumentera för att ett alltför 
intensivt förarbete resulterar i att intervjuerna blir väldigt styrda och standardiserade 
som nästan någon sorts muntliga enkäter och därav inte ger oss rik och kvalitativ 
data. Detta fenomen har vi tänkt undvika genom att först ge respondenterna eller som 
vi valt att kalla dem respondenterna möjlighet att berätta och förklara för oss med så 
lite styrning som möjligt. 
 
Det måste uppmärksammas att det inom en organisation finns olika nivåer inom 
hierarkin. Vi kommer att inrikta oss på en organisation och studera den på djupet. 
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Med djupet menar vi att vi kommer att intervjua ett flertal personer inom 
organisationen och på olika nivåer inom hierarkin. Ett problem här är att respondenter 
på de lägre hierarkinivåerna kan vara rädda att ge negativ information om sina chefer 
och medarbetare eftersom de är rädda för repressalier. Detta tror vi till vissa mån kan 
undvikas genom att utlova anonymitet till alla respondenter. 
 
Holme (1997) säger att styrkan med den kvalitativa intervjun är att den liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal. Intervjun är den kvalitativa 
datainsamlingsform som där intervjuaren utövar minst styrning på 
undersökningspersonerna. Holme fortsätter med att säga att situationen snarare borde 
vara tvärt om. I den kvalitativa intervjun vill man att de som intervjuas skall påverka 
vart samtalet går och intervjuarens uppgift blir endast att se till så att de som 
intervjuas håller sig inom ramarna.  
 
Trost (1997) säger att problemställningen, syftet och målet med projektet tillsammans 
med det teoretiska perspektivet mer eller mindre automatiskt skapar de frågor man 
ställer. Vidare säger Trost att det inom kvalitativa intervjuer inte ska finnas 
frågeformulär med i förväg formulerade frågor. Man bör i så stor utsträckning som 
möjligt låta den som intervjuas styra ordningsföljden av de ämnen som diskuteras. 
Trost säger att istället för ett frågeformulär ska intervjuaren ha en lista över 
frågeområden som är av intresse för studien. Listan med frågeområden bör vara 
förhållandevis kort och ta upp de stora delområden som man avser studera. Trost 
poängterar avslutningsvis hur viktigt det är att innan frågeguiden konstrueras vara väl 
inläst på ämnesområdet och ha ett klart och tydligt syfte formulerat.  
 
Enligt Holme (1997) bör en manual eller handledning till en intervju vara utformad 
på en övergripande nivå så att om det under intervju situationen dyker upp idéer och 
uppfattningar kan dessa ersätta eller fördjupa de punkter som finns i 
intervjumanualen.  
 
Vi anser att intervjumanualen, manuskriptet eller handledning till intervjun är av 
största vikt för att få data som hjälper oss att finna svar och förståelse för vår 
frågeställning. Det är med hjälp av intervjumanualen som vi har kontakt med våra 
respondenter och det är därigenom vi får data till studien. För att vi ska kunna 
konstruera en så inbringande intervjumanual som möjligt har vi först och främst läst 
in oss på området. Detta för att se ur vilka övergripande områden som vi tror att det 
finns data som kan vara till nytta för oss. Det är viktigt att vi hela tiden strävar efter 
att hålla intervjumanualen på en övergripande nivå eftersom det annars leder till att 
vår intervjumanual styr intervjuerna. Trots detta tror vi att det kan finnas behov av 
frågor i intervjumanualen eftersom det kan vara svårt för en del personer att komma 
in på ämnet kan vi genom att ställa en fråga leda in dem på rätt spår. Följden av dessa 
frågor är att kritik kan framföras för att en hård styrning av intervjuerna lett till ett av 
oss förutbestämt resultat som knappast kan betraktas som varken kvalitativt eller 
vetenskapligt korrekt. Längden på intervjuerna är inte det intressanta eftersom det är 
kvaliteten på materialet som är avgörande för om intervjun varit givande eller inte.   
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2.2.3 Val av respondenter 
För att kunna genomföra den kvalitativa fallstudie vi bestämt oss för bör vi vara noga 
med intervjufrågornas utformning. Det som gör en undersökning till en fallstudie är 
beslutet att rikta undersökningen mot ett specifikt exempel. Detta kan till exempel 
utgöras av en individ, en grupp, ett begrepp eller som i vårt fall en händelse. Enligt 
Merriam (1994) är en nyckelfråga när man bestämmer analysenhet vad man vill 
kunna säga om undersökningen när denna är slutförd. I vårt fall utgörs analysenheten 
av den del av personalen inom organisationen som påverkas av införandet av den nya 
tekniken (fjärravläsningssystemet).  
 
Enligt Merriam (1994) kan forskaren, när denne bestämt sig för att genomföra ett så 
kallat ändamålsenligt urval, använda sig av ett flertal olika strategier för att identifiera 
urvalsgruppens kriterier se figur 2.1.  Ett av dessa kriterier är så kallat typfallsurval. I 
typfallsurvalet utvecklar forskaren en egenskapsprofil för det genomsnittliga fallet 
och söker sedan en konkret individ som passar in på detta. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2.1, urvalskriterier 
  
Då vi i vår undersökning kommer att beskriva det kriterium som måste uppfyllas för 
att en individ ska inkluderas i undersökningen anser vi att det ändamålsenliga urvalet 
passar oss. I det ändamålsenliga urvalet har vi antagit typfallsurval som en lämplig 
strategi. Detta antagande har vi baserat på att vi med denna strategi har möjligheten 
att söka individer som uppfyller det kriterium vi anser viktiga för studien. 
 
Det kriterium som vi vill att våra respondenter ska uppfylla är att de är aktiva inom 
samma process som avläsningen av fjärrvärmemätare inneburit i organisationen. Här 
kan man argumentera för att ett IT system påverkar och förändrar i hela 
organisationen. Intervju respondenter skulle därför kunna tas från hela organisationen 
med andra kriterier uppställda. Vi är främst intresserade av systemets primära 
påverkan.  
2.2.4 Litteraturstudie 
Enligt Svenning (2003) gäller det för en intressant frågeställning att försöka finna vad 
som tidigare är gjort empiriskt, vilka teorier som finns på området samt vilka 
modeller som kan användas för att förstå verkligheten bättre. Holme (1997) säger att 
det vid en undersökning som använder sig av redan skrivet material blir viktigt att 

Målinriktat urval: 

• Extremt eller 
avvikande 

• Typiskt 
• Maximal 

variation 
• Kritiskt 
• Politiskt viktigt 

eller känsligt 

Ändamålsenligt urval: 

• Utgångsgrupp 
• Kvot 
• Maximal 
• Nätverk 
• Extremt 
• Typiskt 
• Unikt 
• Personlig 

kännedom 
• Idealt 
• Jämförelse 
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tänka på källkritik och källgranskning. De delar in källgranskningen i fyra olika faser. 
Den första fasen är observation där relevant information för problemställningen söks 
och sållas ut. Den följande fasen är ursprung där källans trovärdighet eftersöks. Man 
ser efter vem som står bakom materialet, hur denne förhåller sig till materialet samt 
om denne är trovärdig eller inte. Den tredje fasen är tolkning av källan, här strävar 
man efter en inblick i författarens ursprung samt vad denne haft för avsikt med sitt 
verk. Det är viktigt att känna till då upphovsmannens och läsarens åsikter sällan 
överrensstämmer. Den fjärde och sista fasen tar upp hur användbar en källa är för 
undersökningens syfte.  
 
Som ett led i vår forskning tror vi att en kritisk förhållning samt en noggrann 
granskning av de källor som används måste genomföras för att kunna säkerställa en 
god kvalité på den undersökning som genomförs. Det är viktigt att vi också strävar 
efter att använda oss av det senaste materialet i våra efterforskningar. Detta för visa 
att de problemställningar vi funnit är aktuella i dagens läge och inte av historisk 
karaktär. 

2.3 Analysmetod 
För att göra en rättvisande analys av datamaterialet som till fullo skapar både 
förståelse och som hjälper oss att svara på forskningsfrågorna behövs en väl avvägd 
analysmetod. För att veta vilken analysmetod som passar för denna undersökning bör 
man utgå från syftet och datamaterialet. Ett synsätt som vi finner passar syftet med 
vår undersökning är det multi modala systemtänkandet och då i form av MST enligt 
de Raadt (1991). Denna metod i kombination med en lodrät & vågrät analys låter oss 
sortera, reducera och gruppera data så att förståelse kan skapas.  
 
2.3.1 Multimodalt systemtänkande 
Multimodalt systemtänkande , MST de Raadt(1991), är en förhållandevis ny metod 
inom systemforskningen. Metoden baseras på ett antal välkända teorier, enligt 
Mirijamdotters (1998) tolkning av, bland annat the philosophy of the cosmonic idea 
enligt Dooyeweerd & Kalsbeek och cybernetics enligt Ashby, Beer & Shannon and 
Weaver. Enligt Mirijamdotter(1998) har Dooyeweerd haft de största inflytandet på 
det multimodala systemtänkandet, detta på grund av att han identifierade de 15 
oreducerbara aspekterna av verkligheten. Den andra delen av MST kommer från det 
cybernetiska tankesättet som baseras på Shannon och Weavers informationsteori. 
Dessa idéer utvecklades vidare av Ashby och Beer för att slutligen sättas samman av 
de Raadt (1991) till den fristående metoden MST fortsätter Mirijamdotter (1998).  
 
Enligt de Raadt(1991) är det viktigt att se behovet av att kunna definiera olika 
dimensioner av kunskap, exempelvis etik och estetik, och inte bara ren logik. 
MST har som mål att utveckla en teori för hanteringen av sociala system och 
designen av dessa.  
 
Baserat på sin bakgrund som rådgivare inom ekonomi- och lagfrågor på Kuyper 
institutet började Dooyeweerd utreda problem ur ett historiskt och systematiskt 
perspektiv både i teori och praktik. Arbetet ur detta perspektiv övertygade honom om 
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att alla frågor inom forskningen kunde avsiktligt eller oavsiktligt besvaras baserat på 
en viss verklighetssyn. Dooyeweerd undersökte strukturen av en temporär verklighet 
baserat på en specifik individs erfarenheter och tankar. Steg för steg identifierades, 
analyserades och diskuterades specifika dimensioner av denna struktur. Detta arbete 
resulterade i 15 oreducerbara faktorer. Dessa dimensioner var enligt Dooyeweerd 
numerisk , rumsbestämd , kinetisk , fysisk , biologisk , känslighet , logisk , historisk , 
informatorisk , social ,epistemisk , operationell , ekonomisk , estetisk , juridisk , etisk  
och tro  se figur 2.2. (Mirijamdotter, 1998) 
 
Modaliteterna särskiljs av analytiska orsaker. Erfarenhetsmässigt och i tanken är de 
bundna till varandra för att tillsammans skapa en helhet. Varje modalitet är viktig var 
för sig men kan inte åskådliggöra helheten om den inte sammansätts med de andra. 
Varje modalitet är meningsfull baserat på den kärnpunkt eller det begrepp den 
representerar, exempelvis är kärnan av tro modaliteten begreppet tro och av den 
juridiska modaliteten begreppet rättvisa. Kärnan och ordningen av modaliteterna är 
även den oreducerbar enligt Dooyeweerd. Att den numeriska modaliteten är styrd av 
kvantiteter och den informatoriska representeras av symboler visar att det finns två 
typer av ordning, determinativa och normativa. Ordningen av de modaliteter som 
återfinns långt ner, till exempel de numeriska och spatiala, är mer determinativa. Att 
dessa är mer determinativa betyder att de måste följa den ordning de kommer i. 
Modaliteter som återfinns högre upp som juridiska och etiska är mer normativa och 
måste inte nödvändigtvis presenteras i den ordning de Raadt ställt upp. Detta betyder 
inte att dessa modaliteter är mer oklara eller obestämda. Dessa modaliteter har sina 
egna lagar, trots att de inte kan beskrivas på samma sätt som de modaliteter som är 
determinativa. De normativa modaliteterna är beroende av individens benägenhet att 
följa dessa normer. (Mirijamdotter, 1998) 
 
Modaliteternas ordning styrs av hur de är beroende av varandra. Varje modalitet 
skapar grunden för utseendet på den nästkommande i kedjan. Exempelvis så kommer 
den biologiska modaliteten direkt efter den fysiska som i sin tur vilar på den 
kinetiska. Denna kedja av modaliteter motsvarar hur livet och verkligheten ser ut och 
är uppbyggda. Vidare menar de Raadt (1991) att en modalitet inte kan definieras av 
det koncept den representerar. Till exempel så kan inte den sociala modaliteten 
förklaras av begreppen ”vara social” eller ”ha ett socialt sätt”. Den förståelse som 
skapas av den informatoriska modaliteten, som återfinns precis före den sociala i 
kedjan, ärvs av den sociala modaliteten och skapar tillsammans med begreppet en 
förståelse för modaliteten själv. Denna förståelse för modaliteterna som en 
arvsprocess gäller för hela kedjan. (Mirijamdotter, 1998) 
 
Modaliteterna kan appliceras inom alla forskningsområden, där varje modalitet samt 
den ordning i kedjan den kommer i ständigt studeras. Till exempel så studeras den 
numeriska modaliteten inom matematikforskningen, den spatiala inom geometrin, 
den kinetiska inom kemin eller fysiken, den estetiska inom konstforskningen och den 
juridiska inom lagforskning. Varje forskningsområde gör också att vi lär oss mer om 
varje modalitet och ger även forskare möjligheten att se hur modaliteterna hänger 
ihop. (Mirijamdotter, 1998) 
 



 

11 

2.3.2 Vår användning av MST 
Det multimodala systemtänkandets modaliteter anser vi utgör en bra uppdelning av 
olika områden för analys och förståelse av insamlat datamaterial. En modalitet 
beskriver en oreducerbar del av verkligheten och vi har tänkt använda dessa för att 
kategorisera det material vi samlat in. Genom att använda oss av modaliteter i vår 
analys blir det möjligt att få en helhetsbild av verksamheten och de olika aspekterna 
som hör till. När vi utför den vågräta analysen kommer vi kombinera denna 
analysmetod med modaliteterna när vi söker efter teman.  
 
I första hand tycker vi att det blir mer intressant att inrikta sig på de modaliteter som 
styrs av normativa lagar till exempel sociala, juridiska och etiska. De modaliteter som 
styrs av de determinativa lagarna styrs av hårda faktorer som till exempel fysiska, 
numeriska och naturlagar vilket medför att dessa inte blir lika intressanta då de nästan 
inte går att påverka. Om någon modalitet inte framkommer kan det vara intressant att 
undersöka varför denna förbisetts i verksamheten samt se dess eventuella påverkan på 
slutresultatet av införandet. 
 
För att öka trovärdigheten av vår undersökning tror vi att en allmänt erkänd 
systemteori som multimodalt systemtänkande kan verka positivt. Följden av att vi 
använder denna teori kan bli att vi har förutbestämda kategorier och därigenom blir 
styrda vilket kan verka negativt på en tolkande undersökning som denna. Det 
multimodala systemtänkandet täcker in alla aspekter vilket medför att sannolikheten 
för detta minskar. I och med att teorin innehåller alla aspekter tror vi att detta kommer 
att medföra till att intressanta teman och frågor inte förbises. 
 
 
2.3.3 Lodrät & vågrät analys 
Thomsson (2002) säger att varje intervju ska ses som ett eget verk och analyseras var 
för sig. Detta kan vara svårt inom den hermeneutiska forskningsansatsen där 
förståelsen ökar efterhand i och med forskarens tidigare kunskaper och erfarenheter 
ställs emot materialet. Trots detta bör en strävan föras efter att analysera varje 
intervju för sig för att inga viktiga åsikter eller synpunkter ska ignoreras. Thomsson 
fortsätter med att säga att detta bör tänkas igenom och väljas med omsorg då detta är 
något som påverkar uppfattningen som ges av datamaterialet.  

Enligt Thomsson (2002) ska intervjuerna efter att de analyserats var för sig nu 
analyseras tvärs över i en så kallad vågrät analys. Här kan det röra sig om att genom 
kodning klargöra gemensamma ämnen som tas upp i de olika intervjuerna. 

Den första delen av vår analys är den lodräta analysen som sker i empiri delen. Här 
försöker vi hitta viktiga ämnen och synpunkter som tas upp av respondenterna. Det 
kan vara så att utifrån de uppgifter vi får från en respondent försöker vi utifrån dennes 
syn på situationen tolka och förstå fenomenet utan att blanda in åsikter och 
erfarenheter från andra respondenter. Vi tänker precis som Thomsson (2002) att detta 
kan ses som en omöjlighet i en tolkande och reflexiv studie. Men vi hävdar ändå att 
strävan efter en enskild och lodrät tolkning av varje intervju är kunskapsgrundande 
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och blir en viktig del i den helhetsförståelse som vi hoppas uppnå med studien. Om vi 
ska kunna ställa vårt eget material mot väggen krävs det att vi ur det gemensamma 
materialet drar våra slutsatser och tolkningar, men det krävs också att vi tolkar enskilt 
och för sig. 
 
Dessutom ska vårt empiriska material undersökas tillsammans vågrätt där vi jämför 
de olika intervjuerna för att finna likheter och samband och, om det är möjligt, utifrån 
dessa utföra en vidare tolkning eller reflexion. Denna temamatchning har vi tänkt 
göra genom att relatera dessa till MST modaliteter. Eftersom den lodräta analysen för 
oss sker före den vågräta blir det möjligt utifrån intressanta fenomen och betraktelser 
i den första analysen se närmare på om samma fenomen upprepar sig eller varför det 
inte gör det. Vi anser att en lodrät och vågrät analys av det empiriska materialet för 
oss känns som en analysmetod som ger möjlighet till en rik tolkning. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.3.4 Metoddiskussion 
För att öka trovärdigheten för läsaren tycker vi att det är viktigt att diskutera vår 
öppenhet, ärlighet samt att ha ett kritiskt förhållningssätt till vår studie. Det är genom 
att ta upp dessa faktorer vi får chansen att förklara de oklarheter som vi själva finner i 
vår studie för läsaren. Genom att göra denna reflektion har vi som förhoppning att 
öka förståelsen för våra val samtidigt som vad som blivit annorlunda om vi gjort på 
ett annat sätt. Det är viktigt att poängtera att bara för att man diskuterar trovärdighet 
får studien automatiskt inte en högre trovärdighet utan det är när hela undersökningen 
genomsyras av ett kritiskt förhållningssätt som även presenteras för läsaren som 
studien upplevs som rimligt och de slutsatser som fattats kan komma till värde för 
framtiden. 

2.4 Öppenhet och ärlighet 
I en tolkande och reflexiv undersökning ligger vetenskapligheten i tydligheten. Det 
gäller att som forskare ställa höga krav på sig själv vad gäller redogörelsen av 
undersökningen för sin egen förståelse. Reflexivitet är inget annat än ett vetenskapligt 
krav på fullständig insyn i undersökningen och det metodologiska grundantaganden 
som den grundar sig på. Eftersom att ingen observation eller datainsamling av något 
slag kan vara neutral och att det därför är bättre att tydliggöra de teorier och 
antaganden som man lutar sig mot. Det är viktigt att vara tydlig under själva arbetet, 
men till viss del handlar det om en tydlighet som även den som tar del av 
undersökningens skall kunna se. Det är viktigt att forskaren under utförandet av 
studien ifrågasätter sig själv, sin egen roll, sitt uppsåt, sina intentioner och sin egen 
betydelse. Någonting många reflexiva forskare sätter stor vikt vid är förståelsen. Med 
utgångspunkt i hermeneutiken som den tillämpas inom samhällsvetenskapen menar 
man att det är nödvändigt att använda sig av tidigare kunskaper för att 
överhuvudtaget kunna förstå vad det är man ser. Utan förhandsuppfattningar och 
fördomar finns ingen kunskap det är därför bättre att lyfta fram dom och erkänna 
deras existens. (Thomsson, 2002)  
 
Det är viktigt att tänka på att förståelse är något som hela tiden rör sig fram och 
tillbaka mellan delar och helheter i ett oavbrutet samspel. Ett fenomen, eller en 
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händelses betydelse måste alltså förstås som en uppbyggnad av definitioner som 
ursprungligen varit tolkningar. Att hela tiden befinna sig mellan en helhet och olika 
delar när det gäller förståelse är mycket viktigt eftersom helheten aldrig kan förstås 
utan förståelse för delarna, detta kan i sin tur sägas vara själva grundbulten i 
hermeneutisk forskning. Det är dock viktigt att tänka på att den reflexiva tolkande 
metoden inte går att jämställa med hermeneutiken, även om den tar avstamp i denna 
liksom många andra tolkande metoder. Det som utmärker den tolkande reflexiva 
undersökningen är fokuseringen mot diskursiv analys och konversation (Thomsson, 
2002). 

2.5 Tolkning 
Den som gör en undersökning kan välja att acceptera eller reflektera. Om forskaren i 
sin undersökning väljer att reflektera väljs den accepterande fasen bort. Med 
reflektion utgår forskaren ifrån att ingenting är definitivt eller självklart. Den som vill 
använda sig av reflektion i sin undersökning strävar efter att göra en eftertänksam 
studie där problemet återspeglas och ses ur olika vinklar. Forskaren söker efter olika 
orsaker på de resultat och tolkningar han återfinner i sin studie. På ett praktiskt plan 
innebär detta att en reflexiv undersökning inte kan stödja sig på en teori eller påstå att 
empirin talar för sig själv. Den som utför studien till exempel forskaren har en 
begränsning i möjligheterna att finna intressanta idéer att använda vid tolkningarna av 
studien. Det är viktigt att ha många tankar och idéer, dock får ingen av dessa agera 
för styrande på arbetsprocessen. Vid en reflexiv studie är det viktigt att reflektera 
över de personliga aspekter som forskaren har. Exempel på dessa aspekter kan vara 
kön, religion och ålder (Thomsson, 2002). 
 
Då vår tolkning aldrig helt kan stödjas på teorier enligt den reflexiva anlysen samt i 
relation till modaliteterna kommer vi att sträva efter att applicera flera olika idéer och 
tankar. Detta gör vi för att ge en så rik tolkning som möjligt. Då vi båda sedan 
tidigare är delvis insatta i området tror vi att detta kommer att hjälpa oss att generera 
idéer för tolkningsprocessen. Nackdelen med detta är att det kan bli svårt att i vissa 
fall distansera sig i tolkningen av råmaterialet men i och med den forskningsansats vi 
valt anser vi att detta sätt lämpar sig väl för vår forskning. Genom att sätta oss in 
respondentens tankar och situation tror vi att vi förhindrar risken att låsa oss inom 
vissa tankebanor och kan angripa materialet med ett öppet sinne.   
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3 Teori 
För att kunna genomföra en rik analys av vårt insamlade material så krävs det 
etablerade teorier att diskutera mot. Inom vår undersökning ser vi att vi kommer att 
röra oss inom områden som införande och implementering av ett informationssystem, 
teknik rörande detta system samt mobilitet och verksamhetsutveckling. För att 
förklara införandet anser vi att det även är viktigt att ta upp bakgrunden till detta, det 
fattade riksdagsbeslutet. 

3.1 Mobilitet 
Mobilitet är ett väl använt begrepp när det talas om informations och 
kommunikationsteknologi. Vi har tänkt att först ge en definition av begreppet. Vi 
tänkte även visa kortfattat vilka olika typer av mobilitet som begreppet kan delas upp 
i. (Weilenmann, 2003) 
 
Ibland används mobilitet för att i en högteknologisk miljö beskriva fysisk rörelse, i 
andra fall används begreppet för att beskriva kommunikation mellan individer som 
befinner sig på stort avstånd från varandra samt använder någon typ av modernare 
teknologi för denna kommunikation. De olika sätt som mobilitetsbegreppet används 
på har grunden i olika skillnader av rymd och plats och detta ställs sedan mot olika 
typer av teknologi som används för kommunikation. Med rymd menas den 
tredimensionella världen som vi befinner oss i medan begreppet plats avser hur denna 
tredimensionella värld nyttjas. I analogi med detta kan vi se på skillnaden mellan 
rörelse och mobilitet. Rörelse är den fysiska rörelsen av en person eller en artefakt, 
medan mobilitet är de sociala dimensioner som kan associeras med rörelse i samband 
med användandet av mobil teknologi. Mobilitet är en del av ett pågående samarbete 
mellan individer och kan innehålla en rad olika aktiviteter involverande mobil 
teknologi. På en sidan finns aktiviteter som involverar människors separerade 
användning av mobil teknologi som kommunikationsmedel medan de är i rörelse. På 
andra sidan finns människor som använder mobil teknologi för att interagera lokalt 
genom att skicka runt något. Ett exempel på det sistnämnda kan vara personer som 
sitter runt ett bord och använder någon form av mobil teknologi för att på distans 
interagera med andra som befinner sig på en annan plats. Det är alltså viktigt att inse 
att mobilitet är den sociala samverkan relaterad till rörelse samt när denna på något 
sätt agerar under användandet av mobil teknologi. (Fagrell, 2000, Weilenmann, 2003) 
 
När mobilitet undersöks är det viktigt att dela upp forskningen och analysera vilken 
typ av mobilitet forskningen avser. Exempel på olika områden kan vara mobiliteten 
hos individer, mobiliteten av en aktivitet, mobilitet avseende tekniska artefakter och 
mobilitet avseende information. Frågan man bör ställa sig är alltså vad som är mobilt. 
(Weilenmann, 2003)  
 
Mobiliteten hos individer kan förklaras med människor som är i rörelse. Så klart kan 
man säga att alla människor är mobila. Så sett ur detta perspektiv så säger inte 
begreppet mobil arbetare speciellt mycket om en individs arbetssätt. För att på ett 
korrekt sätt använda begreppet mobilt arbete eller mobil arbetare så ska detta 
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användas för att särskilja personer som upplever att deras arbete medför att de blir 
mobila. (Fagrell, 2000, Weilenmann, 2003) 
 
Begreppet mobil teknologi avser teknologi som är designad för att agera mot 
mobilitet. Naturligtvis kan man säga att stationära datorer och telefoner är möjliga att 
flytta och att de därför bör agera mot mobilitet. Skillnaden mellan dessa typer av 
teknologi är att de inte är designade för att agera mobilt även om det skulle vara 
fysiskt möjligt att flytta dem. Det finns även teknologi som är portabel till exempel 
bärbar datorer med mera. Även denna teknik kan inte falla under benämningen mobil 
eftersom den sällan används av människor i rörelse under själva rörelsen. 
(Weilenmann, 2003) 
 
Två andra viktiga begrepp som diskuteras i samband med mobilitet är 
kommunikation och information. Skillnaderna mellan dessa begrepp kan vara svåra 
att definiera. Det finns tre olika nivåer av synkronisering när det gäller 
kommunikation. Exempel på dessa kan vara chat, ömsom skickande av meddelanden 
(ICQ) och e-post. Mobil teknologi förändrar möjligheterna att kommunicera 
synkroniserat med andra på distans. Kortfattat kan man säga att mobiliteten leder till 
att beroendet av fysisk närvaro på en viss plats minskar. Man kan till exempel säga att 
vi i tiden före mobiltelefonernas införande ringde till en viss plats istället för en viss 
person. Vi kan alltså noggrannare söka den eller det vi letar efter med hjälp av mobil 
teknologi. (Fagrell, 2000, Weilenmann, 2003) 
 
För att definiera mobilt arbete kan man titta på den tabell Weilenmann ställt upp.  
 

1. Förflyttningen av artefakter runt i en liten domän kallas mikro-mobilitet 
2. Förflyttningen av människor i en liten miljö till exempel ett kontor kallas 

lokal mobilitet 
3. Förflyttningen av människor mellan olika platser inom arbetet (i ett fordon) 

kallas resande. 
4. Arbete på annan plats än den normala arbetsplatsen kallas besök eller fjärr-

mobilitet. 
5. Arbetande medan individen är under rörelse på annan plats än den normala 

arbetsplatsen kallas sann eller riktig mobilitet. 
 
För att denna definition och uppdelning ska stämma bör man ha vissa saker i åtanke. 
Dessa olika typer av mobilitet har fyra viktiga saker gemensamt när de studerats. 
(Weilenmann, 2003) 
 

1. Mobilt arbete och mobila arbetare är i fokus. Exempelvis övrig tid som fritid, 
nöjen och andra aktiviteter tas inte upp och betänks inte utförligare.  

2. Kontorsarbete ses som normen. Speciellt fokus har lagts på arbete som utförs 
framför ett skrivbord och en dator. 

3. Med detta följer att vissa platser definierats som den normala arbetsplatsen. 
Arbetare har till exempel antagits ha sin normala arbetsplats i ett kontor 
framför ett visst skrivbord. När individerna sedan lämnat dessa platser blir de 
frånkopplade från sina vanliga tekniska hjälpmedel och det är det behov av 
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information som uppstår när detta sker som ger dem möjlighet att agera 
mobilt. 

4. Med detta följer att mobilitet avser något som händer under transporten 
mellan olika arbetsplatser.   

 
För att ge förslag hur man kan gå till väga för att studera olika typer av mobilitet har 
weilenmann ställt upp en figur 1. på hur olika typer av mobilitet diskuteras och kan 
studeras (Se figur 1). 
 
För att förtydliga skillnaderna mellan olika mobila artefakter och hjälpmedel kan man 
dela in dessa i olika grupper som vi sett tidigare. (Gorlenko, Merrick, 2003)  
 
Som i många andra nya teknikområden kan det vara svårt att ge tekniken och dess 
användning lämpliga begrepp och definitioner. Detta gäller även inom 
mobilitetsområdet. Allt som oftast används termen trådlös mobil datoranvändning 
som en skillnad mot närvarande/platsbunden sådan. Med närvarande platsbunden 
datoranvändning menas datorer som är interagerade i den fysiska miljön så att de kan 
användas av individer som passerar dessa, alltså en sorts mobilitet. Detta begrepp bör 
inte förväxlas med andra typer av mobilitet eftersom detta inte innebär att datorn och 
informationen inte alltid är tillgänglig för användaren då den är fysiskt bunden till en 
viss plats, även om detta innebär att den kan användas från många olika platser. Ett 
av nyckelbegreppen när det rör mobilitet är att en artefakt alltid kan användas 
eftersom användaren själv alltid har tillgång till den. (Faulkner, 2000, Gorlenko, 
Merrick, 2003) 
 
Oftast beskrivs datorer, eller andra tekniska jämlikar, som erbjuder uppkoppling till 
olika sorters nätverk som kan nås under rörelse som mobila hjälpmedel. Trots detta 
tar dessa definitioner inte upp mobilitetsbegreppets fulla innebörd. Med detta menas 
att till exempel alla trådlösa produkter inte är mobila, samt att alla mobila produkter 
kanske inte fullt stöder trådlösa nätverk varvid de inte ska benämnas som mobila. För 
att se skillnaden mellan mobila och trådlösa enheter kan vi se på figur 3.2 (Faulkner, 
2000, Gorlenko, Merrick, 2003) 

3.2 Implementering och förändring i en organisation 
 
Informationssystem är en socioteknisk entitet, ett samspel mellan tekniska och sociala 
delar i organisationen. Informationssystem berör mycket mer än nya dator och nya 
program som är snabbare än de tidigare. Det handlar om förändringar av 
arbetsuppgifter i flera led, förändringar i hur organisationen ska styras samt 
förändringar i hur organisationen ser ut. Det går inte att införa ny teknik utan att ta 
hänsyn till människorna som kommer att arbeta med den. När en person bygger ett 
informationssystem förändrar han organisationen. En vikig aspekt att beakta när man 
bygger ett informationssystem är att det är en process för en planerad förändring av 
verksamheten. Ett system kan vara en framgång på det tekniska planet men ett 
nederlag eller misslyckande på ett organisatoriskt plan på grund av att man inte tagit 
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hänsyn till sociala och politiska processer när man designat systemet. (Laudon & 
Laudon, 1999) 
 
Att bestämma och planera vilka system som behövs i organisationen är en viktig del i 
den organisatoriska planeringsprocessen. Organisationer behöver utveckla en 
informationssystem planering som stödjer deras övergripande affärsplanering och i 
vilken de strategiska systemen är inkluderade i planeringen på högsta nivå. (Laudon 
& Laudon, 1999) 
 
Informationsteknologi kan olika grader av förändring på en organisation. Från små 
inkrementella steg till stora ombyggnationer av nästan hela verksamheten. Man 
brukar tala om fyra olika sorters strukturell organisationsförändring som möjliggörs 
genom användandet av informationsteknologi. Vi har valt att fokusera mot de tre som 
vi använder oss av.  
 

• Den absolut vanligaste formen av IT-baserad organisationsförändring är 
automatisering. De första applikationerna av informationsteknologi 
involverade att hjälpa arbetare att utföra sina uppgifter mer effektivt och 
lättare. En djupare form av organisationsförändring är en som följer ganska 
snabbt efter automatisering är rationalisering av processer. Genom 
automatiseringen uppenbarar sig nya flaskhalsar i produktionen vilket medför 
att det nuvarande arrangemanget av procedurer och strukturer är mycket 
resurskrävande. Rationaliseringen av processer inkluderar en optimering och 
finslipning av processer genom att eliminera de stora flaskhalsarna blir de 
operativa processerna mer effektiva.  

 
• En mer kraftfull typ av organisatorisk förändring är business reengineering i 

vilken affärsprocesserna analyseras, förenklas och designas om. 
Reengineering inkluderar att man radikalt förändrar arbetsflödet och 
affärsprocesserna som tidigare producerade produkter och tjänster men med 
en fokus på att minska kostnaderna. Genom att använda sig av informations 
teknologi blir det möjligt för organisationen att radikalt förändra sina 
affärsprocesser. Genom att rationalisera och göra om processerna kan 
förändringar bara samlas och komma att påverka specifika delar av 
organisationen.  

 
• Nya informationssystem kan slutgiltigt påverka hela organisationen genom att 

förändra det sätt som affärerna genomförs på eller genom att skapa nya 
affärstillfällen. Dessa olika steg av förändring är av olika slag och är av olika 
stor risk. (Laudon & Laudon, 1999) 

 
Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) finns det ett inneboende motstånd mot förändring 
i alla organisationer. Detta gäller även för de organisationer som utvecklat en 
förmåga att ständigt förändra sig och vara flexibla i takt med omgivningen. Motstånd 
mot förändring är inte bara en negativ faktor utan det är också en positiv faktor som 
gör att organisationer sätter upp stötdämpare mellan sig och små förändringar som 
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inte behöver ges uppmärksamhet. Om en organisation skulle reagera på varje liten 
förändring i omgivningen skulle vardagen inte bestå av annat än en enda stor 
förändringsprocess. 
 
Vidare fortsätter Bruzelius & Skärvad (2004) med att trots att det kan finnas ett 
förändringsmotstånd kan medarbetarna vara beredda att stödja förändringar som de 
bedömer vara viktiga, meningsfulla, begripliga och hanterbara. Medarbetarna har 
störst möjlighet att känna detta när de får inflytande över förändringen så att den kan 
påverkas. Detta kan leda till att medarbetarna tycker att förändringar är roliga, 
lustfyllda och spännande. Förändringar kan ur inflytandesynvinkel genomföras på tre 
olika sätt nämligen expertmodellen, förankringsmodellen och processmodellen. 
 

• I expertmodellen sker förändringar med hjälp av experter och de som 
berörs av förändringen får inflytande först efter att beslut har tagits. 
Inflytandet från dem som berörs av förändringen är i denna modell mycket 
liten. Detta leder till att det ofta finns ett ganska stort förändringsmotstånd 
vid denna modell. Trots att förändringsledningen ofta gör försök att sälja 
in förändringen till dem som berörs av den genom övertalning, lite 
inflytande, med mera, brukar de som berörs av förändringen ändå ha kvar 
ett stort förändringsmotstånd vilket gör att lösningar och förändringar som 
skapats av denna modell blir kvar i arkivet för att aldrig användas. 

 
• I förankringsmodellen får de som berörs av en förändring inflytande på ett 

tidigare stadium i beslutsprocessen. Tanken är att de beslut som skall 
genomföras först ska förankras hos dem som berörs av förändringen. 
Detta kan genomföras som så att de som kommer att beröras av en 
förändring får ta ställning till ett antal redan förarbetade 
handlingsalternativ. Det kan också genomföras som så att de får vara med 
och utarbeta de förslag som de sedan ska ta ställning till. Ett vanligt sätt 
att tillämpa förankringsmodellen är genom att berörda medarbetare 
introduceras för en eller flera principlösningar. Beslut om principlösning 
samt utarbetande av alla detaljer sker i ett nära samarbete med de berörda 
medarbetarna. Genom detta blir inflytelsegraden för de berörda av 
förändringen större än vad den är vid exempelvis expertbeslut. Att väl 
förankra ett beslut är givetvis någonting resurskrävande men att 
genomföra detta på ett grundligt sätt leder vanligtvis till att färre beslut 
förkastas och kvaliteten på de beslut som genomförs blir högre på grund 
av att fler viktiga aspekter och dimensioner arbetas igenom. 

 
• I processmodellen tas de berörda medarbetarna med redan i 

problemformulerande fasen. Därigenom blir inflytandet större än i de 
föregående modellerna. Diagnos och beslutsfasen kan bli längre än i de 
föregående modellerna men detta bör på inget sätt ses som en nackdel då 
det är den totala förändringstiden som bör räknas. En lösning eller en 
förändring som aldrig lämnar arkivet är lösning med mycket lång 
förändringstid. Men man bör vara medveten om att denna modell inte 
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passar alla problem utan modellen bör undvikas då det är fråga om 
krissituationer, enkla problem och när medarbetarna har otillräcklig 
kunskap.  

 
Enligt Bruzelius & Skärvad, (2004)  kan en förändringsprocess i regel delas in i 3 
delar, initiering, förändring och avslutning. För att åstadkomma förändring är det 
nödvändigt med energi och uthållighet. Behovet av energi är dock inte lika stort 
under hela förändringsprocessen. Man kan likna detta med en snöboll som rullar ner 
för en backe. I början krävs det energi för att forma snöbollen (initiering) efter detta 
steg sätts bollen i rullning (förändring) desto längre bollen rullat desto fortare går det 
och till sist krävs ingen tillförsel av energi (avslutning).  
 
I många fall där en IT implementering kommer att ske har köparen ställt upp 
villkoren för hur implementeringen ska gå till. Personer som hanterar ekonomi och 
personalfrågor kommer till den avdelning där implementeringen ska ske för att utföra 
utförliga utvärderingar rörande dessa områden. Efter detta bestäms hur och när 
implementeringen ska se ut. I många fall uppstår motstånd mot förändring hos den 
befintliga personalen beroende på att för liten delaktighet och för knapphändig 
information utgått till de berörda. Dessa motstånd kan delas upp i två typer aktivt och 
passivt motstånd. Det aktiva motståndet är lättare att bemöta då det ofta syns tydligt i 
form av till exempel protester från de anställda. Det passiva motståndet är svårare att 
bemöta då det ofta tar formen av att personalen struntar att arbeta efter det nya 
systemets möjligheter och istället utför arbetet på det sätt som det tidigare utfördes. 
(Cronstedt & Fyhr, 2002, Åström, 2004) 
 
De flesta som arbetar med organisationsförändringar har upplevt olika typer av 
motstånd. Motstånd kan uttrycka sig på flera olika sätt, det kan röra sig om allt från 
bristande engagemang till surhet och motvilja vilket leder till en dålig stämning på 
arbetsplatsen. Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, (2001) kompletterar Cronstedt & Fyhr, 
(2002) med att lägga att säga att det förutom aktivt och passivt motstånd även finns 
likgiltighet. Likgiltighet kan uttrycka sig på många olika sätt hos de anställda bland 
annat genom apati, omoget beteende och bristande inlärning. Vidare kan man 
illustrera motståndsprocessen i en kurva bestående av 5 faser som de berörda går 
igenom. Fas 1 är avvisning där de anställd helt enkelt uttrycker sitt missnöje och 
fortsätter att jobba enligt gamla rutiner. Fas 2 är försvar där de anställda i möjligaste 
mån försöker hålla kvar vid gamla rutiner. Fas 3 är lämnandet av motståndslinjen. I 
denna fas är arbetet oftast minst effektivt beroende på de berördas ovana med de nya 
rutinerna. Fas 4 är anpassningen till det nya systemet. I denna fas ökar effektiviteten 
hos de berörda efter inlärningsförmågan och snabbheten att ta till sig ny kunskap. Fas 
5, förståelse, innebär att effektiviteten ökar ytterligare beroende på de berördas vilja 
att arbeta enligt de nya rutinerna ökat. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2001)  
 
Ett problem som kan uppstå är ett kvalitets glapp mellan kundens förväntning och det 
som levereras av leverantörerna. Detta glapp uppstår på grund av att kunden ofta inte 
varit tillräckligt noggrann i sin specificering av det som ska levereras. Detta uppstår 
ofta då kunden inte varit tillräckligt delaktig systemets utvecklingsprocess och om 
detta skulle ha skett skulle kundens krav ha mötts på ett bättre sätt. Det är också 
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viktigt att poängtera att detta glapp inte bara uppkommer på grund av kundens 
otillräckliga specificeringsförmåga. Glappet beror också på leverantörers oförmåga 
att hjälpa kunden att uttrycka de krav, behov och förväntningar som denne har. 
(Cronstedt, Fyhr, 2002, Åström, 2004) 
 
Lösningen på detta problem beror på vilket perspektiv som används när man ser på 
det. Genom att koncentrera sig för hårt på ett synsätt kan man gå miste om möjliga 
lösningar som funnits om man varit bredare i sin betraktelse. Det viktiga är att se på 
problemet från alla tänkbara vinklar för att sedan bestämma sig för vilken lösning 
som är bäst. Exempelvis så kan problem som rör personalhantering ofta förklaras 
bättre om att man har ett mjukt systemtänkande och perspektiv. (Cronstedt, Fyhr, 
2002, Åström, 2004)  
 
Vid utveckling av IT lösningar pratar man ofta om proaktiva och reaktiva lösningar. 
Proaktiva lösningar är sådana som införs i förebyggande syfte det vill säga innan ett 
problem observeras. Reaktiva lösningar genomförs på grund av ett problem har 
uppstått och reaktionen på detta blir då att skapa en lösning. Det är viktigt att se om 
lösningen är införd som en reaktion och lösning på ett problem eller om lösningen har 
gjorts i förebyggande syfte och det egentligen inte fanns något reellt problem. Det 
kanske är så att den subjektiva sanningen är någonstans mitt emellan det vill säga det 
kan ha funnits mindre problem som man tänkt lösa (reaktiv) men verkan av lösningen 
har gett mervärde och verkat förebyggande (proaktiv) för framtida lösningar. 
(Fitzgerald, Stolterman & Russo, 2002) 
 
3.2.1 Förväntningar 
Förväntningar åsyftar på kommande händelser en betraktelse om en kommande 
framtida utveckling och om denna utveckling är sannolik eller om den associeras som 
hoppfull eller inte. Begrepp som förknippas med förväntningar är bland annat 
beräkning, förhoppning och föreställning. (Gäre, 2003, Wennersten, 1987) 
 
Förändringar uttrycks i arbetsmodeller med indelning i väldefinierade faser, med 
förväntningar om att organisationer och dess medlemmar rationellt. Förväntningar 
uttrycks bland annat i kravspecifikationer och kalkyler och i verksamhetsegenskaper i 
termer av mått på lönsamhet, produktivitet, kvalitet, marknadssituation, 
produktsituation, affärsidé och vision. (Gäre, 2003) 
 
Ytterligare ett sätt att se på förväntning är i termer av människor och artefakter i 
nätverk. I ett sådant synsätt är intressen och tolkningar centrala. Förmågan att 
översätta eller omtolka andra intressen till ens egna blir då en central del i 
förväntningar. (Gäre, 2003, Wennersten, 1987) 
 
En verksamhet kan betraktas som det samlade resultatet av många handlingar och kan 
utgöras av en avdelnings eller en hel verksamhets resultat. Vid införande av IS ger en 
enda användare ingen större förändring av resultatet för verksamheten, utan det krävs 
att flera eller alla utnyttjar systemet för att nå effekt. (Gäre, 2003) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studien genom att en intervjuer 
som genomförts för studien återges för läsaren. Även andra aspekter som ingår i den 
så kallade lodräta analysen tas upp för genomgång här. 

4.1 Lodrät analys 
Våra intervjuer genomfördes med respondenter som var anställda vid värmeverket i 
Boden och aktiva inom den process i verksamheten som avsedde avläsning. För att 
behålla kontrollen över intervjuerna har vi ordnat dem i alfabetisk ordning. Det vill 
säga vi har kallat respondenterna respondent A, B och C. 
 
Vi började varje intervju med att försäkra oss om att respondenten uppfyllde de 
kriterier vi satt upp. Dessa kriterier var som tidigare nämnt att respondenten skulle på 
något sätt vara aktiv inom den process som införandet av det nya 
fjärravläsningssystemet avsedde. Anledningen till att vi valt detta kriterium är att vi 
hade möjlighet att intervjua alla de anställda inom organisationen som uppfyllde 
detta. Om vi valt en organisation med fler anställda hade vi troligtvis inte haft 
möjlighet att intervjua alla som skulle komma att påverkas av ett införande. I denna 
situationen hade vi tvingats ställa upp fler kriterier för att välja ut lämpliga 
respondenter.  

4.2 Teknik och organisation 
För att förtydliga och underlätta för läsaren av rapporten tar vi kortfattat upp den nya 
tekniken som det nya fjärravläsningssystemet medför. Under detta avsnitt har vi även 
valt att förklara den kringliggande teknik som respondenterna nämnt i våra intervjuer. 
Vi kommer även att ge en kort beskrivning av organisationens utseende för att 
underlätta förståelsen för studien. 
 
Organisationen som vi undersökt är Bodens Energi AB och då med avseende på 
Bodens värmeverk. Värmeverket kan indelas i två delar drift av nätet och drift av 
produktionen. Nätsidan är de som ansvarar för utbyggnad av fjärrvärmekulvert samt 
övrigt drift av nätet. Produktionssidan ansvarar för att leverera värmen genom drift av 
bland annat soppannan. På nätsidan som vi inriktat oss mot arbetar 4 personer som 
berörs av införandet av det nya fjärravläsningssystem som vi undersöker.  
 

4.3 Respondent A 
Respondenten huvudsakliga uppgift vara att underhålla mätare för fjärrvärme nätet. 
På en typisk arbetsdag hinner han byta ungefär två mätare beroende på storlek samt 
följa upp och dokumentera detta. Men under sommaren har han varit delaktig i 
utbyggnaden av fjärrvärmedistributionen till kunder. Arbetet varierar alltifrån kontakt 
med kunder som skall dra in fjärrvärme till planering av kulvertdragning av nya 
fjärrvärmeslingor. Som övrig arbetsuppgift ser han driften av övrig verksamhet bland 
annat felavhjälpning hos kunder. Respondenten upplever att han har stor kontakt med 
kunder inom arbetet. Denna kundkontakt uppstår oftast i och med att han hjälper 
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kunder som har problem detta upplever han sker dagligen. Arbetet organiseras baserat 
enligt en egen styrning som innebär att man själv är ansvarig och har möjlighet att 
planera utifrån de övergripande målen som är uppsatta fram till ett visst datum. Här 
nämnde respondenten utbyggnaden av fjärrvärmenätet som skulle ske till sommaren. 
Detta mål hade bestämts på en högre nivå inom organisationen men det var upp till 
respondenten att själv planera sin tid för att tillsammans med de andra gemensamt 
uppfylla målet och ligga i fas med den uppsatta planeringen. Respondenten menade 
att på detaljnivå när, var, hur saker och ting utfördes styrde han över själv. Vissa 
saker styrs via mätarlagen då den anger hur länge en mätare får vara i drift innan den 
måste bytas eftersom de slits ut. Riktlinjerna för detta sätts upp genom Boverkets 
regler.     
 
Den tid han tillbringade på kontoret under en arbetsdag var väldigt olika från dag till 
dag. Vissa dagar hann han inte ens kolla e-posten medan han under andra dagar var 
upptagen med att dokumentera och följa upp till exempel föregående veckas 
fältarbete. Detta för att reda upp vad som hade skett tidigare. I snitt utslaget på en 
längre tidsperiod upplever respondenten att han tillbringar två timmar av åtta på 
kontoret med de uppgifter han har där.  
 
När respondenten berättade om vilka tekniska hjälpmedel han använde i sitt arbete 
nämnde han i första hand datorn med program som var speciellt framtagna för deras 
verksamhet. En speciell typ av handterminal användes för avläsning av mätare. 
Respondenten påpekade att han upplevade att han såg bilen som ett tekniskt 
hjälpmedel inom sitt arbete och mycket av arbetsdagen gick åt för att transportera sig 
runt mellan olika punkter. Respondenten berättade att han använde sig av 
digitalkamera för att dokumentera vissa ingrepp som han gjort under dagen. 
Respondenten berättade att han använde sig flitigt av sin mobiltelefon i arbetet han 
hade funderat på om det skulle vara bra att integrera fler tjänster i mobiltelefonen som 
han använde för arbetet i första hand nämnde han en bättre kamera och möjligheten 
att kunna få e-post i mobiltelefonen. Kamera i mobiltelefonen var den senaste 
tillämpningen av denna typ av tjänster och han tyckte att detta mycket bra eftersom 
man alltid har med sig mobiltelefonen och att den vanliga kameran lämnades på 
grund av sin storlek och för att den endast hade en funktion nämligen 
kamerafunktionen. Av möjliga tjänster i mobiltelefonen såg respondenten 
möjligheten att direkt förmedla de bilder han tagit som en stor fördel, det skulle vara 
bra att kunna skicka bilderna på ett enkelt sätt både mellan telefoner och mellan dator 
och telefoner. I dagens läge ingick inte MMS i företaget abonnemangsavtal vilket 
respondenten upplevde som en nackdel. Det skulle vara utav fördel främst vid de fall 
då det uppstod akuta situationer. I dagsläget använde sig respondenten av Bluetooth 
för att överföra bilderna från mobiltelefonen till datorn. Detta var något som 
respondenten upplevde inte fungerade helt smärtfritt i dagens läge. Det krånglade 
ganska mycket och skulle behöva förbättras. Detta trodde respondenten berodde på 
att detta var något nytt och att de inte hunnit lära sig hur det fungerade ännu.  
 
Respondenten berättade att det nya fjärravläsningssystemet bygger på radiovågor som 
gör det möjligt att läsa av trådlöst på varje mätplats. På de områden där man anammat 
denna teknik hade man även bytt ut de vanliga elmätarna eftersom det enligt ett 
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riksdagsbeslut senaste år 2009 skall vara möjligt att få sin elmätare avläst tolv gånger 
per år så förbrukningen mer noggrant kan följas upp. Respondenten berättade att 
jämfört med elbolagen hade de ett stort försprång eftersom elbolagen nästan inte hade 
något fjärravläsningssystem alls. I dagsläget fanns det endast 
fjärravläsningsmöjligheter hos de kunder som bytt energibolag eftersom dessa måste 
kunna avläsas mer konstant. Respondenten berättade att den nya lagen sa att du som 
kund ska få din mätare avläst minst tolv gånger per år istället för som det är nu då 
avläsning endast behöver göras en gång per år. På de områden som nu byggs ut är 
tekniken samkörd mellan el och fjärrvärmeavläsning. Detta fungerar enligt 
respondenten mycket bra. Det som har fungerat mindre bra är tillgängligheten till den 
inlästa datan, och då internt sett över nätverket berättar respondenten. Det företag 
som levererat systemet har inte getts tillgång till avläsningar eftersom de stoppats av 
kommunens brandvägg som företaget ligger bakom. Systemet bygger på att en 
insamlare sitter ute på fältet som kan nås genom ett GSM- modem av bland annat 
datorn som finns uppe på kontoret. Det är sedan möjligt att genom denna förbindelse 
överföra datat. Respondenten fortsätter med att berätta att det till detta system finns 
strö-mätare som det i dagens läge inte går att avläsa via den nya tekniken. Dessa 
mätare går dock att komplettera med ett radiokort, något som respondenten håller på 
med i dagsläget. Det går sedan att använda den tidigare nämnda handterminalen för 
att läsa av mätarna inne i huset direkt från bilen utanför. Detta anser respondenten är 
positivt då han slipper gå in i vart av ett av husen som ska avläsas. Respondenten 
berättar att handterminalen är ett separat verktyg som inte är kopplat till en dator när 
den används. Det är möjligt att lägga upp avläsningslistor i denna som sedan kan 
avläsas automatiskt. I dagens läge måste man skriva in rätt mätarnummer i 
handterminalen för att denna sedan ska kontakta rätt mätare som man passerar. Detta 
går enligt respondenten till på så sätt att mätarnumret skrivs in sedan väntar han en 
kort stund och därefter kommer siffrorna, som sedan skrivs av på ett papper. Det nya 
programmet ska fungera genom att en avläsningslista läggs upp i handterminalen, och 
sedan känner denna igen mätaren som bilen passerar och läser av dessa siffror. Efter 
avläsningsrundans slut sätts handterminalen i en dockningsstation och värden kan 
därefter importeras in i ett exceldokument, alternativt direkt till debiteringssystemet. 
Detta anser respondenten kommer att medföra till att avläsningen kommer att fungera 
mycket smidigare när systemet är igång. Detta system hoppas respondenten ska 
kunna fungera tillfredställande till den storavläsning som kommer inom en snar 
framtid.      
 
Respondenten menar att det inte utgått någon direkt utbildning på det nya systemet. 
Leverantörerna har hela tiden sagt att systemet är på gång och att det ska fungera och 
sen har det varit lite stiltje. Sedan har de återkommit efter ett tag och kompletterat 
informationen efter hand.  
 
 Respondenten menar att det nu kommit så pass långt att de har en dator med 
grundsystemet installerat, leverantörerna har även varit på plats och visat de anställda 
hur systemet fungerar eller rättare sagt hur det ska fungera eftersom det inte fungerar 
riktigt bra ännu. Detta är den information som utgått än så länge berättar 
respondenten. Denna utbildning menar respondenten har varit både bra och dålig. 
Fördelar är att de praktiskt fått se hur systemet ska fungera. Leverantören har ofta 
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målat upp en bild av att systemet ska vara mycket lätt att använda och de har även 
möjligheten att själva kunna gå in och läsa av de mätare som varit uppsatta och 
därigenom ge förslag till olika förbättringar, något som respondenten upplever som 
positivt. Något som kanske varit mindre bra är att leverantörerna inte känts tillräckligt 
insatta för att kunna svara på de frågor som ställts. Respondenten känner även att det 
kanske inte utgått någon formell direkt utbildning något som dock är inplanerat och 
kommer att genomföras. Detta beror till stor del enligt respondenten att införandet 
dragit ut mycket på tiden. Att information inte nått ut tidigare samt att leverantörerna 
inte varit snabbare tror respondenten beror på att ett annat större företag samtidigt 
köpt in systemet och att dessa då prioriteras av leverantörerna. Detta är något som är 
förståeligt enligt respondenten då dessa kommer att införa systemet hos många fler 
kunder.  
 
Respondent hoppas att det ska göra det och berättar vidare han bara på den korta  tid 
som han varit anställd sett stora skillnader i och med snabbare och smidigare 
avläsningar av mätare.  
 
Respondenten ser helt nya möjligheter i och med införandet eftersom det bland annat 
medför till att det blir mindre kablar som måste läggas ner i marken. Om fel på 
systemet uppstår så är detta lättare att avhjälpa till skillnad från tidigare system då 
felet kunnat ligga dolt i marken eller i någon källare, vilket enligt respondenten skulle 
medföra en mycket krångligare felsökningsprocess. Gamla problem har varit bland 
annat nerplogade stolpar och kabelbrott där till exempel en grävmaskin förstört 
kablar. Denna felsökningsprocess har enligt respondenten varit mycket problematisk 
och tidskrävande och detta är något som respondenten ser som en stor förbättring i 
och med införandet av det nya systemet. I och med det nya systemet kan felet direkt 
identifieras och isoleras. I det gamla systemet kunde felsökningen i bästa fall 
begränsas till ett 50 –tal hus. Bara den senaste veckan har respondenten fått 
möjligheten att göra en felsökning på det senaste systemet eftersom de inmonterade 
radiokorten på ett område skulle uppdateras. Respondenten hade då tagit 
handterminalen och åkt ut på området och mycket snabbt identifierat de felaktiga 
mätarna. Mätarna kunde sedan uppdateras direkt från handterminalen utan att 
respondenten tvingats kliva ur bilen. Något som annars skulle ha tagit en veckas 
arbete kunde därför utföras på en förmiddag. Något som även är positivt är att det ska 
göras möjligt för kunderna att gå in via Internet och avläsa sin egen förbrukning 
något som respondenten ser som en stor fördel. 
 
Nackdelar som respondenten upplevde med systemet var ett det var så pass nytt och 
därför inte så utprovat eller testat tidigare. Det är dessutom många som ska starta med 
systemet samtidigt vilket medfört till att företag konkurrerar om leverantörernas 
support. Detta leder i sin tur att processen med införandet drar ut på tiden. 
Leverantörerna har även haft interna problem med projektledare som slutat vilket 
även det medfört till fördröjningar.  
 
Respondenten upplever inte att organisationen förändrats märkbart på grund av 
införandet av det nya systemet. Detta tror dock respondenten beror på att de är ett 
förhållandevis litet bolag och att förändringar säkert skulle ske i större organisationer 
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eftersom det där kanske funnits personal som endast varit anställda som avläsare av 
mätare. Detta är enligt respondenten en process som rationaliserats mycket med hjälp 
av det nya systemet.  
 
Reaktioner från kunder som respondenten fått på det nya systemet är att det blir 
mindre påhälsningar då personalen måste få tillgång till husets ”pannrum”. 
Reaktionerna på detta har varit både positiva och negativa. Respondenten berättar att 
många kunder upplever detta som positivt eftersom det blir mindre krångel för dessa 
då de inte behöver ställa upp och vara anträffbara lika mycket. Respondenten menar 
att det finns vissa som tycker det är tråkigt att de inte blir påhälsade lika ofta. Men på 
det stora hela menar respondenten att de flesta kunder upplever det som positivt. 
Detta menar respondenten delvis beror på att det nya systemet medför tätare 
avläsningar något som tidigare inte varit möjligt. Detta medför i sin tur att deras 
förbrukning redovisas jämnare och att de får en bättre helhetsöverblick över den 
totala förbrukningen.  
 
Respondenten tror att införandet är grundat på de många problem som uppstod i det 
gamla systemet. Respondenten berättar även vidare om att införandet till viss del 
beror på att en stor utbyggnad är på gång vilket medför många nya kunder något som 
det gamla systemet varit dåligt på att hantera. När denna utbyggnad tidigare utförts 
har för liten tanke ägnats åt planeringen av avläsningssystemet vilket lett till att 
många problem uppstått. Det gamla systemet blev till exempel dåligt dokumenterat 
redan från början. Det fanns även en rad tekniska begränsningar i det gamla systemet 
vilket bland annat begränsade antalet möjliga kunder på samma slinga. Vilket i sin tur 
skapar problem när nya kunder vill koppla in sig. 
 
Det gamla systemet gick endast att avläsa direkt från kontoret och inte utanför det 
interna nätverket. Respondenten berättar vidare att ur supportsynpunkt så är det 
lättare för leverantörerna att  hjälpa till då de själva kan kontakta GSM -modemet för 
att sedan kontrollera vad som är fel. 

4.4 Respondent B 
Respondenten berättade hur en typisk arbetsdag för honom ser ut. En viktig punkt 
under arbetsdagen är att planera för de projekt som skall genomföras. Projekten 
genomförs oftast parallellt med varandra efter de inte är möjligt att göra mer än 
stötvisa framsteg i dem och de stannar därför av med jämna mellanrum. När detta 
sker låta det vila och arbeta vidare med ett annat projekt. Däremot med de långvariga 
projekt som respondenten är involverad i där går det att arbeta med ett projekt åt 
gången. Ett exempel på ett sådant projekt är utbyggnaden av fjärrvärme i ett visst 
bostadsområde. Respondenten har valt att prioritera mellan de olika projekten 
veckovis för att lättare kunna ha kontroll över planeringen. Respondenten påpekar 
vikten av att flexibilitet eftersom när ett projekt avstannar så kan han ta itu  med 
andra uppgifter eller med andra projekt som varit liggande. Under en typisk arbetsdag 
inträffar det ofta oförutsedda händelser och då är det viktigt att använda sin 
problemlösningsförmåga och att vara flexibel. Exempel på detta kan vara kundbesök, 
avbrott i nätet och översvämning av brunnar.  
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Respondenten berättade att utav sin arbetstid tillbringade han ungefär 90% på 
kontoret och övriga 10% med arbete i fält. Detta beror naturligtvis på vilken säsong 
det rör sig om. Respondenten menar att han naturligtvis är mer mobil när utbyggnad 
av nätet pågår under sommarhalvåret.  
 
Respondenten ser datorn som sitt viktigaste tekniska hjälpmedel under en arbetsdag. 
Programvaror som e-post och övrig kommunikation på Internet, GIS system för 
hantering av kartor och ritningar som behövs för utbyggnad och underhåll. Även 
mobiltelefonen är ett viktigt hjälpmedel för respondenten. Respondenten använde sig 
inte av det stora tjänsteutbudet som är möjligt att ha i mobiltelefonen. Anledningen 
till detta sa han var att han ansåg att man måste välja de verktyg som är mest 
praktiska för stunden. Han ansåg därför att e-posten i datorn än så länge uppfyllde det 
behov som han hade av elektronisk kommunikation. Han berättade att e-post 
användningen ej rörde akutärenden då det krävdes en omedelbar kontakt utan då 
försökte han först etablera kontakt med hjälp av mobiltelefon eller så skickade han 
sms. Respondenten påpekade att många entreprenörer inte använde e-post i så stor 
utsträckning men om de deras användning skulle öka skulle vikten av att alltid kunna 
läsa sin post öka. I och med att en del mobiltelefoner i dagens läge inte kan hantera e-
post ansåg respondenten att SMS var den typ av mobiltextkommunikation som 
användes i första hand. Respondenten anser att mobiltelefonen är ett bra verktyg för 
att hålla reda på kontakter och ”visitkort” samt att den integrerade kalenderfunktionen 
fungerar bra som en digital almanacka.  
 
Det som kännetecknar det nya systemet enligt respondenten är att det är en 
radiobaserad lösning med GSM uppringda mätare. Som det nya systemet är uppbyggt 
kan det hantera väldigt stora volymer data från kunderna. Enligt respondenten finns 
det en server som hanterar information mätarna som sitter uppe hos kunderna. 
Systemet är designat för möjligheten att kunna skapa olika körprogram för 
automatisk avläsning av en specifik grupp kunder. Respondenten berättar att 
flexibiliteten på dessa körprogram är mycket stor med många olika möjligheter som 
till exempel parallella körningar av avläsningar. Servern ringer upp GSM –mätarna 
som sitter ute på fältet, sammanställer data från mätarna och samlar upp 
informationen i en databas. Här visas även eventuella felloggar som kan ha uppstått 
under körning. Radiofrekvensen som används för avläsningen är det så kallade 
energibandet, som är reserverat för användning av energibolags mätutrustning, 444,4 
Mhz. Det menar respondenten är bra eftersom det medför till en störningsfri 
avläsningsprocess även i framtiden då andra trådlösa system kan tänkas finnas på 
fältet och de störningar dessa kan medföra.   
 
Respondenten berättar att de gått ut med de mini krav som leverantören haft och satt 
upp mätare och GSM utrustning på ett specifikt område. Denna installation bestod av 
standardantenner med mera. Denna installation har gjorts utifrån ett rationellt 
perspektiv som på bästa sätt ska motsvara de förhållanden som kan råda på olika 
områden. Det vill säga att ingen optimal placering har eftersträvats utan mer en 
placering som representerar normalfallet. Sen berättar respondenten att de går in och 
tittar på vad som var bra respektive dåligt med systemet. Det vill säga dålig täckning 
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med mera. Sedan genomförs åtgärder för att se på hur detta kan förbättras. Ett 
problem som respondenten identifierat med det nya systemet är att det just är ett nytt 
system, där man infört möjligheten att avläsa fjärrvärmemätare. I grund och botten 
avser systemet avläsning av elmätare. Systemet ligger fortfarande under utveckling 
och nya mjukvaruversioner kommer ständigt och måste sedan användas för att hålla 
mätarna uppdaterade. Denna uppdatering upplevs av respondenten som tidskrävande 
även om den är mycket snabbare jämfört med att tvingas gå in i varje hus och 
uppdatera. Andra bekymmer är ett lokalt problem där respondenten menar att det 
finns delar som man inte själv kan råda över och ett exempel på detta kan vara 
uppdatering av själva server programvaran där den mesta mjukvaran fortfarande 
ligger under utveckling. Detta medför att det krävs en hel del patchande för att få allt 
fungerande. Detta kräver i sin tur en fjärranslutning från leverantören och här har en 
del bekymmer uppstått enligt respondenten. Tillviss del har problem uppstått på 
grund av att kommunens brandvägg inte släppt igenom trafik på de portar som krävs 
för fjärranslutning.  
 
Respondenten berättar om informationen som utgått om det nya systemet och menar 
att det efter att beslut fattats om införandet av systemet på ett provområde har tagits 
med i leverantörens planering. Respondenten menar dock att på grund av företagets 
ringa storlek så har de inte varit så högt prioriterade av leverantörerna, eftersom man 
ser sig som en av de mindre kunderna så utgår information i första hand kanske inte 
till dem. Leverantörerna prioriterar istället de stora kunderna. Här anser respondenten 
att man istället själv kanske tvingats ta initiativet med kontakten för att uppdatera sig 
inom området.   
 
Respondenten menar inte att dennes arbetsuppgifter förändrats efter införandet av 
systemet. 
 
Respondenten berättar att denne till viss del har fått tid över för andra uppgifter efter 
införandet av det nya systemet. Detta gäller i första hand uppbyggnad av systemet 
och respondenten är ganska övertygad om att ett minskat underhåll av systemet 
kommer att medföra att han får tid över för andra uppgifter.  
 
Utbildning har gått främst till personal på elsidan som samkör systemet med 
avläsning av elmätare. Respondenten menar även att viss utbildning rörande 
nätverksuppbyggnad utgått för dem som är ansvariga för monteringen av 
utrustningen. En allmän utbildning har utgått till alla som kommer att beröras av det. 
Denna utbildning har enligt respondenten berört grundläggande hantering av 
systemet. Denna utbildning har kommit redan innan mätare funnits att läsa av. Detta 
har enligt respondenten medfört till att den legat på ett teoretiskt plan. Utbildning som 
utgått sedan mätare satts upp har endast varit ett par timmar och uppfattas som 
mycket kortfattad av respondenten. Inom en snar framtid kommer dock den första 
riktiga utbildningen att genomföras. 
 
Respondenten anser inte att organisationen påverkats på grund av införandet av det 
nya systemet. Detta för att det enligt respondenten inte medfört så stora skillnader i 
hantering bortsett från det rent fysiska.  
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Respondenten menar dock att vissa förändringar har uppstått eftersom systemet är ett 
samarbete mellan el och värme sidan. Här har kontakten förbättrats för att gemensamt 
dra erfarenheter av införandet.  
 
Respondenten menar att han personligen inte fått några reaktioner. Respondenten har 
hört från andra att reaktioner på det nya systemet har varit funderingar om den 
strålning som utgått från antennerna och hur detta påverkar. Respondenten tror att 
detta kan bero på att det pågår en allmän debatt om strålning från mobiltelefoner. Här 
anser respondenten att de inom organisationen kanske varit lite dåliga på att gå ut 
med information om systemet. Detta kommer dock att åtgärdas genom att en tryckt 
information om systemet kommer att utgå till varje berörd kund. Informationen från 
leverantören har varit att strålningsnivån från GSM antennen ligger på ungefär 1/200 
del av strålningen från en mobiltelefon. Baserat på detta anser respondenten att detta 
nog inte kommer att vara ett problem.    
 
I första hand tror respondenten att just uppbyggnaden av det nya nätverket kräver 
mindre insatser i form av arbete jämfört med tidigare konventionella lösningar som 
medfört kabeldragning mellan husen. Respondenten berättar vidare att en fördel med 
systemet är att man kan göra en analys av systemet. Med detta menar respondenten 
att möjligheten till felsökning är mycket större med det nya systemet. Då det på det 
gamla systemet endast gick att felsöka en slinga åt gången vilket medförde att det var 
svårt att se exakt var felet uppstått. Dataöverföringen är snabbare med det nya 
systemet vilket medför till en snabbare insamlingsprocess mellan mätare och server.   
 
Respondenten har förväntningar att systemet ska vara så pass bra och effektivt att det 
kan hänga med i den teknikutveckling som pågår i dagens läge. Respondenten 
berättar vidare om att han har som förhoppning att detta system ska leda till att riktiga 
och korrekta avläsningar i framtiden ska kunna genomföras utan problem. 
Respondenten menar även att dessa sedan kommer att utgöra en bättre grund för en 
korrekt debitering. En annan förväntning är att det nya systemet ska medföra mindre 
problem än tidigare och att avlästa värden direkt ska kunnas importeras i 
debiteringssystemet.  
 
Respondenten ser att målet i en förlängning är att alla kunder ska innefattas av det 
nya systemet. Här anser respondenten att som ett litet företag så befinner man sig i 
händerna på leverantören. Med detta menar respondenten att eftersom man sedan 
tidigare har ett trådbaserat system så medför detta att om leverantören beslutar att 
man inte ska stödja detta gamla system så försvinner möjligheten att införa det nya 
systemet fullt ut. Leverantören har dock lovat att titta på en lösning där information 
från det gamla systemet även ska vara möjligt att ta in i det nya. Respondenten menar 
även att det inte är ekonomiskt att ersätta det gamla systemet baserat på att det i 
dagens läge är väl utbyggt. 
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4.5 Respondent C 
Respondenten anser att huvuddelen av dennes arbete går ut på att stödja den 
befintliga personalen på nätet med drift och underhåll i den dagliga verksamheten. 
Arbetet har även inneburit delaktighet i månads och halvårsavläsningar av mätare hos 
kunder. Andra projekt som respondenten har varit delaktig inom är bland annat 
inmatning av kunder i mätarregister samt uppdateringar av kartor allt eftersom 
utbyggnad av fjärrvärmenätet skett. Under arbetet säger respondenten att denne haft 
stor kundkontakt i och med att denne varit hemma hos folk vid avläsningar av 
fjärrvärmemätare samt vid delgivning av information i och med utbyggnad samt vid 
avbrott och stillestånd. Arbetet har enligt respondenten styrts av olika personer.  
 
Respondenten menar att ett vanligt scenario kan ha sett ut så att denne arbetat med ett 
visst projekt till exempel kundregistret för att sedan bli uppringd av någon i 
personalen som behöver hjälp med en uppgift och efter utfört arbete så går 
respondenten tillbaka till det befintliga projektet. Enligt respondenten har alltså denne 
till viss del styrt sitt eget arbete även om denne tilldelats andra uppgifter med jämna 
mellanrum. Under en normal arbetsdag så menar respondenten att ganska mycket 
arbete sker ute på fältet. Utslaget på en längre tid anser respondenten att denne 
tillbringade ungefär 50 % av tiden på kontoret och 50 % utanför kontoret. 
Respondenten anser att dennes arbete ställde krav på flexibilitet, kommunikation och 
samarbetsförmåga. 
 
De tekniska hjälpmedel som respondenten tycker är de viktigaste inom dennes arbete 
är i första hand mobiltelefon och dator. På datorn använde respondenten sig i 
huvudsak av GIS-program samt program för databasadministrering. Respondenten 
dokumenterade även arbete ute på fältet med kamera där denne tog bilder på 
utgrävningar och kulvertdragning som skulle ligga till grund för att i framtiden 
underlätta eventuell felhantering. Respondenten ansåg att denne till viss del använde 
sig av e-post funktionen i telefonen men denne fick inte så mycket e-post utan 
användning berodde mer på nyfikenhet och tekniskt intresse. Enligt Respondenten så 
skulle en bättre kamera i mobiltelefonen vara en mycket bra ide då denne upplevde 
att denne ofta skulle behöva ta en bild för att förmedla en viss situation och sällan 
hade med sig digitalkameran. 
 
Respondenten hade ännu inte erhållit utbildning på det nya systemet i någon större 
grad men visste i teorin genom vad andra sagt ungefär hur detta system fungerade. 
Enligt respondenten så består tekniken av flera delar. En avläsning kan ske på 
kundens mätare genom att denna rings upp genom ett GSM-modem från en server på 
kontoret. Hur detta i detalj fungerade visste inte respondenten. Enligt respondenten så 
kunde mätaren hos kunden även avläsas med hjälp av en typ av handdator som kunde 
användas från till exempel ett fordon. 
 
Respondenten påpekade att denne själv inte varit helt involverad i själva 
avläsningsprocessen från handdatorn men den som utfördes från kontoret genom 
GSM-modemet tyckte respondenten fungerade tillfredställande. Respondenten ansåg 
att detta medförde till att efterfrågad data hämtades snabbt in från de efterfrågade 
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kunderna. Respondenten ansåg att de problem som fanns i det nya systemet bland 
annat var att det ibland inträffade något oväntat fel. Avhjälpningen av detta fel kunde 
vara problematiskt beroende på att det inte utgått så mycket utbildning om systemet. 
Respondenten ansåg att ett annat problem med systemet var att det hade varit svårt 
för leverantören att avhjälpa fel då denne inte tillåtits ansluta till den dator som 
systemet ligger på, beroende på inställningar i brandväggen hos kommunen.  
 
Respondenten ansåg att ingen större formell utbildning hade utgått till de berörda 
utan endast någon timmes teoretisk utbildning. Respondenten sa vidare att det 
naturligtvis var lättare att ta till sig systemet för den som är teknikintresserad då det 
går att fiska information på detta sätt. Respondenten menar även att eftersom 
systemet är så pass nytt har även leverantören svårt att svara på frågor men att detta 
borde bli bättre med tiden. Respondenten tror att systemet är ett bra initiativ eftersom 
det är lättare att hantera än det gamla där felsökningen var problematisk.  
Anledningen till att det införs trodde respondenten berodde på att samarbete sker med 
el-sidan av organisationen där en ny lag om månadsvis avläsning av elmätare 
kommer att tvinga in effektivare fjärravläsningssystem. 
 
Respondenten upplevde att det på längre sikt kanske inte skulle komma att behövas 
lika mycket hjälp med avläsningen av fjärrvärmemätarna hos kunderna. Detta 
kommer i sin tur, enligt respondenten, att leda till att färre personal kommer att 
anställas för detta avseende. Respondenten ansåg dock att detta endast skulle komma 
att gälla sett ur ett längre perspektiv då det fortfarande är en bit kvar till det att det 
nya systemet är helt infört. Förhoppningsvis kommer det att behövas hjälp med 
skötsel av det nya systemet vilket borde medföra att hjälp istället behövs där i alla fall 
under införandefasen. Denna hjälp kommer dock att kräva mer kunskap om systemet 
än den tidigare gjorde i och med att det tidigare i princip räckte att ha körkort för att 
åka ut till kunderna och läsa av deras arbete. 
 
Respondenten ansåg att det nya systemet troligen skulle komma att avlasta 
personalen i och med att de inte behöver ägna lika stor tid till avläsning och 
felsökning som de tidigare behövde. Respondenten trodde att den tid som sparades in 
kunde användas för att minska trycket på den i dagsläget hårt ansatta personalen. 
 
Respondenten ansåg att det hittills utgått för lite utbildning. Detta ansåg respondenten 
berodde på att systemet samtidigt infördes hos andra större organisationer och att 
leverantören istället lägger ner mer tid på att serva dessa. Respondenten upplevde 
inget negativt med tekniken som det nya systemet medförde. 
 
Respondenten kände inte att organisationen hade förändrats på grund av det nya 
systemet. Respondenten menade dock att en förändring kanske sker på längre sikt 
men den skulle vara svår att uttala sig om. 
 
Respondenten hade hört att vissa kunder kunde tycka att det var tråkigt att de inte 
blev besökta lika ofta i och med att avläsningen i framtiden skulle ske automatiskt. 
De flesta upplever dock detta som positivt eftersom systemet medfört att debiteringen 
blir mer rättvisande. 
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5 Analys och diskussion 
I den här delen beskriver vi hur vi gått till väga när vi analyserat det insamlade 
materialet för att uppfylla syftet med studien. Vi har sammanställt de svar vi erhållit från 
de kvalitativa intervjuerna, sökt likheter och skillnader mellan vad olika respondenter 
sagt samt strävat efter att kategorisera detta efter modaliteter från det multimodala 
systemtänkandet.  

5.1 Vågrät analys 
För att få en ökad förståelse för vår frågeställning genomförs en vågrät analys av det 
empiriska materialet. Vi har här i denna studie valt att kombinera analys och 
diskussion eftersom att det inte är möjligt att strukturera upp en givande diskussion i 
efterhand utan att det ges möjlighet till inblick i analyserna. I och med att vi strävat 
efter att genomföra detta i en hermeneutisk anda tycker vi att det är viktigt att våra 
tankar, åsikter och erfarenheter återspeglas i studien för att erhålla en hög kvalitet. 
För att underlätta för läsaren har vi i strävat efter en tydlig struktur som gör att det 
blir lätt att urskilja vad respondenterna berättar, vad teorin säger samt vad vårt egna 
resonemang är. 

5.2 Modaliteter 
Vi har som vår analysmetod valt att använda oss av MST. I första hand har vi valt att 
inrikta oss mot de mer normativa modaliteterna men även identifierat de 
determinativa som vi ansett vara viktiga. Vi har inte tagit upp alla modaliteter utan 
inriktat oss på dem som i första hand främjar besvarandet av vårt syfte. Vi har i vår 
analys försökt att belysa det empiriska materialet från så många perspektiv som 
möjligt med hjälp av det multimodala systemtänkandets modaliteter.  
 
I och med att modaliteterna belyser ett system från alla tänkbara perspektiv har vi 
strävat efter att använda teorier som hjälper oss att besvara syftet samt att konstatera 
intressanta iakttagelser. Vi har valt att i analysen diskutera intressanta fenomen med 
mindre teorikoppling då vi känner att dessa leder till större förståelse från ett 
helhetsperspektiv som dessutom stärker vårt kritiska förhållningssätt och hjälper oss 
att dra slutsatser.  
 
5.2.1 Förväntningar(tro)   
Med modaliteten förväntning avser vi att beskriva våra respondenters syn på vilka 
tankar och funderingar de hade rörande det nya systemet i nuläget och i framtiden. 
 
Respondent A ansåg att förväntningar som denne hade på det nya systemet var att det 
skulle innebära att mindre tid gick åt till felhantering. Med detta menade 
respondenten att det nya systemet lättare kunde ge mer specifik information om var 
problemen fanns till skillnad från det gamla systemet som endast kunde peka på en 
slinga med hus (20-tal) där felet låg. Det fysiska arbetet skulle även minska då det 
gamla systemet ofta innebar att man tvingades gräva upp kabel för felsökning. 
Respondent B förväntade sig likhet med Respondent A en lättare felsökningsprocess i 
och med det nya systemet. Respondenten uttryckte detta som ”möjligheten till 
felsökning skulle vara en milsvid skillnad mot tidigare”. Respondet B hade dessutom 
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förväntningar på att det nya systemet skulle vara mer framtidssäkert då det skulle 
innebära att det gick att uppdatera genom mjukvaran utan att mätarna behövde bytas. 
Respondent B ansåg även att det nya systemet skulle medföra fördelar då tanken var 
att de inlästa värdena i framtiden skulle importeras direkt till debiteringssystemet, 
något som inte tidigare var möjligt. Respondent C ansåg även i samsyn med 
respondent A och B att felsökningsprocessen var det som denne hade störst 
förväntningar på. Det nya systemet skulle även innebära en avlastning på personalen 
och ge mer tid över för arbetsuppgifter där deras kompetens kunde nyttjas bättre. 
 
Gäre (2003) säger att förväntningar kan uttryckas i bland annat kravspecifikationer 
och verksamhetsegenskaper i termer av mått på lönsamhet, produktivitet, kvalitet, 
marknadssituation, produktsituation, affärsidé och vision. Vidare fortsätter Gäre med 
att säga att förväntningar åsyftar på kommande händelser en betraktelse om en 
kommande framtida utveckling och om denna utveckling är sannolik eller om den 
associeras som hoppfull eller inte. Begrepp som förknippas med förväntningar är 
bland annat beräkning, förhoppning och föreställning. Förväntningar formas med bas 
i föreställningar om verksamhet och har rimligen också samband med föreställningar 
om informationsteknik liksom om affärssystem och dess införande och användning. 
 
Vi ser att alla respondenter förväntade sig att arbetet skulle bestå av mindre 
felsökningsarbete. Detta skulle sedan innebära att personalen fick tid över för andra 
arbetsuppgifter som exempelvis kund uppdrag, dokumentering eller service. En 
respondent hade även förväntningar på att det nya systemet bättre skulle kunna 
implementeras i verksamheten i och med den kommande interaktionen med 
debiteringssystemet, ur detta kan vi identifiera två intressanta delar. Den första är 
respondenternas förväntningar om att det nya systemet kommer att innebära mindre 
felsökningsarbete, något som leder till att mer resurser finns tillgängliga för att lösa 
andra problem. Denna förväntning kan kopplas till vad Gäre (2003) säger om att 
förväntningar kan uttryckas bland annat i kravspecifikationer. Denna förväntning 
finns i de lösningar och möjligheter som systemet erbjuder. Den andra förväntningen 
med önskan om en större integration med ekonomisystem finns inte idag med i den 
lösning som systemet erbjuder. Det finns förväntningar som inte kommer att 
uppfyllas av det nya systemet och följderna av detta kan vara intressanta att studera 
vidare. Dessutom är det intressant att se på att det finns en möjlighet som inte finns 
implementerat i systemet. 
 
Cronstedt & Fyhr (2002) skriver om att det kan uppstå ett kvalitets glapp mellan 
kundens förväntningar och det som faktiskt levereras av leverantören. Detta glapp 
uppstår oftast på grund utav att kunden inte varit tillräckligt noggrann i 
specificeringen utav sina krav. Detta sker oftast då kunden inte varit tillräckligt 
delaktig i systemets utvecklingsprocess. Denna situation uppstår inte enbart på grund 
utav kundens oförmåga att specificera sina krav utan det beror också på leverantören 
inte kunnat hjälpa kunden att uttrycka sina krav och förväntningar. 
 
I den situation som vi studerar verkar alla krav och förväntningar på systemet inte 
vara uppfyllda. En iakttagelse vi gjort från studien är att kunden inte uttryck sina krav 
och förväntningar tydligt nog och anledningen till detta är att vi, utifrån den 
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empiriska studie, får uppfattningen att kommunikationen mellan leverantör och kund 
kunde vara bättre. Leverantören som säljer i stort sätt samma system till flera kunder 
är inte intresserad av att göra större anpassningar av systemet utan vill, förmodligen 
för att spara in på kostnader, sälja samma system till alla sina kunder. Enligt Dexner 
(1995) är detta ett vanligt fenomen som ofta leder till att en del av utvecklingen får 
skötas på egen hand.  
 
5.2.2 Etisk  
För att få förståelse för hur IT verkar ur ett etiskt perspektiv måste det först 
klarläggas vilka värderingar och ideal som beskriver ett etiskt system. Etik i sig kan 
enkelt beskrivas som vad det goda och rätta är.  Som vi ser det kan etik beskrivas med 
ord och uttryck som till exempel  integritet, ärlighet, tillförlitlighet, privatliv, skydd av 
intellektuell egendom, undvikande av skada och en strävan efter ett bättre samhälle 
och mänskligare livsvillkor. Vad vi vill utreda under denna punkt är integritet, 
ärlighet och tillförlitlighet. 
 
När integriteten i systemet ska utredas är det främst kundernas integritet som man 
tänker på och om det kommer att ske någon förändring i hanteringen av deras 
integritet i och med det nya systemet. Respondenterna berättade om hur det nya 
systemet gjorde det mycket lättare att samla in information från mätarna. Mer 
information blir det också då de nya mätarna i framtiden ska läsas oftare än dagens 
och med en debitering där du direkt betalar för det du använder, det vill säga ingen 
preliminär debitering som beräknas per år.  
 
Den respondent som hade ansvaret för servern där all information om kunderna 
lagrades, berättade om hur systemet kontinuerligt uppdateras och att det i dagens läge 
var mycket hög säkerhet för att skydda informationen om kunderna och att det ställde 
till problem ibland. Ingen av de andra respondenterna berätta med samma 
insiktsfullhet om hur kundernas personliga uppgifter skyddades trots att de behandlar 
mycket sådana uppgifter i sitt arbete.     
 
 
Respondenterna berättade om hur deras arbete underlättats nu när de inte behövde gå 
in i varje hus för att genomföra underhålls, felsökning eller avläsningsarbete. Vidare 
fortsatte de med att diskutera att det i framtiden nog gick att göra ett nästan helt 
automatiskt avläsningssystem som läste in värdena direkt i företagets 
debiteringssystem. Ett sånt system skulle givetvis förändra deras arbete och göra så 
att det krävdes mindre resurser för att hantera avläsningen och mätarna. I och med att 
det kommer att ske fler avläsningar med det nya systemet kommer det att lagras mer 
information 
 
Den etiska aspekten som vi finner intressanta i sammanhanget är dels hur 
organisationen kommer att hantera sina kunder i och med det nya systemet samt hur 
de själva behandlas av leverantören. Respondent B menar att den nya tekniken 
medfört att radiosändare satts upp, något som kan skrämma upp kunder som är 
oroliga över strålningsrisken. Respondent B säger vidare att man kanske inte varit 
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tillräckligt bra på att meddela kunden om hur det ligger till med strålningen i det nya 
systemet. Detta är något som kommer att förbättras då en tryckt information kommer 
att skickas ut till kunderna.  
 
Något som vi upplevde under intervjuerna var att ingen av respondenterna reagerade 
på att de kanske inte behandlades och prioriterades på bästa sätt av leverantören. 
Respondenterna nämnde att leverantören var svår att få tag i samt att denne ofta inte 
kunde eller ville svara på frågor om det nya systemet. Vi tycker att detta är en 
intressant iakttagelse och tror att anledningen till att man inte reagerade hårdare på 
behandlingen från leverantören berodde på att man befann sig i en liten organisation 
och accepterade att man kanske inte var lika intressant för leverantören som större 
kunder.   
 
5.2.3 Juridisk  
Med den juridiska modaliteten avser vi att diskutera och analysera respondenternas 
syn på hur lagar och förordningar påverkat situationen med införandet av det nya 
systemet.  
 
Respondent A var väl insatt i mätarlagen samt Boverkets regler eftersom denna hade 
som huvuduppgift att montera och underhålla mätare hos kunder. Respondenten hade 
också god kännedom om den nya lagen om månadsvis avläsning som ska börja gälla 
år 2009. Vidare berättade respondenten att de jämfört med elbolagen låg ett steg före 
när det gäller fjärravläsning som behovet av aktualiserats ytterligare för i och med 
den fria elmarknaden. Respondenten berättade att lagen i klarhet innebär att en kund 
ska kunna få sin elmätare avläst tolv gånger per år och att det var av denna orsak som 
elbolagen var tvungna att införa ett fjärravläsningssystem. Både respondent A och B 
berättade om att de i sitt fjärravläsningssystem arbetat tillsammans med el-sidan av 
företaget ett samarbete som fungerat mycket bra. Respondent C trodde att en stor 
bakomliggande faktor är lagen om månadsvis avläsning och att en förändring inte 
hade skett lika snabbt om det inte vore för samarbetet med el-sidan som främst 
drabbas av denna lag.  
 
Enligt ett beslut i riksdagen ska det från den 1 juli 2009 vara möjligt att månadsvis 
avläsa mätare hos energikonsumenter. 
 
Våra respondenter ser att det nya fjärravläsningssystemet har aktualiserats på grund 
av en förändring i lagutrymmet som styr hur ofta de ska avläsas. Ett fenomen som vi 
finner intressant att studera här är om det rört sig om en reaktion på en förändring i 
omgivningen eller om det kan ses som en handling i förebyggande syfte. Dels finner 
vi att handlingen kan ses som en reaktion på en förändring i omgivningen samtidigt 
som den är en förebyggande åtgärd för framtiden. Den term eller det uttryck som 
kanske passar bäst är nog att förklara det hela som en förebyggande reaktion på en 
förändring i omgivningen. Denna förklaring tenderar att luta lite åt båda hållen då 
både en reaktiv och proaktiv modell för systemutveckling kan appliceras här. Det 
skapar problem då en klar och tydlig beskrivning har större möjlighet att förklara 
personalens känslor och reaktionen på systemet än vad en tvetydig gör.  
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Enligt Bruzelius & Skärvad, (2004) samt Cronstedt & Fyhr, (2002) så kan man se att 
om detta görs på grund utav ett politiskt beslut kan personalen vara mer benägna att 
samarbeta för att införa de nya förändringarna. De har förståelse för att ledningen 
agerar som de gör och tycker att ledningen fattat ett korrekt beslut. En förebyggande 
åtgärd där beslut tas över personalens huvud och där de åtgärder som genomförs görs 
för ett förebyggande syfte för en framtida situation (Fitzgerald et al, 2002). Här är det 
möjligt att personalen känner sig överkörd och de kommer då att undra varför ingen 
lyssnat på deras åsikter. Reaktionen här kan vara ett större motstånd och en 
förändringsovilja som gör situationen som helhet svårare att lösa på bästa sätt för 
samtliga intressenter. 
 
5.2.4 Operationell  
I den operationella modaliteten avser vi att analysera och diskutera hur 
respondenterna ser en förändring i sitt arbetssätt.  
 
Ingen av de respondenter som vi intervjuat ansåg att deras arbetsrutiner skulle 
förändras i någon större utsträckning som en följd av införandet av det nya systemet. 
Något som skulle förändras var dock själva avläsningsrutinen eftersom 
respondenterna inte längre skulle tvingas gå ner i varje källare för att utföra 
avläsningen utan kunde sköta detta antingen via datorn på kontoret eller via 
handterminalen direkt från bilen. Även respondent B ansåg att dennes arbetsuppgifter 
och rutiner skulle förändras i och med införandet av det nya systemet. Respondent B 
skulle bli ansvarig för drift och underhåll av servern som det nya systemet fanns 
installerat på, vilket skulle medföra nya arbetsuppgifter. I och med att det nya 
systemet inte skulle kräva lika mycket resurser i form av personal ute på fältet så 
trodde respondenterna att det behovet skulle minska. Respondent C trodde att mer 
hjälp skulle behövas med driften av det nya systemet vilket skulle leda till att denne i 
framtiden kanske skulle få arbeta med detta. Kopplat till teorierna som Cronstedt & 
Fyhr (2002) som behandlar förändringsmotstånd och Bakka et al (2001) som 
behandlar implementeringsprocessen så identifierar vi att Respondenterna A, B och C 
befinner sig i fas 4 det vill säga inlärning och anpassningsprocessen som innebär att 
de anställda ökar sina kunskaper och förändrar sina rutiner.  
 
Vi upplever det som intressant att se att ingen av respondenterna tyckte att det nya 
systemet borde påverka hur deras arbetsuppgifter skulle se ut i framtiden. Senare i 
intervjun berättade samtliga respondenter hur det nya systemet på olika sätt skulle 
förändra arbetsrutinerna och arbetsuppgifterna. De förändringar som respondenterna 
talar om är inte speciellt små och det är därför intressant att respondenterna inte 
gjorde denna iakttagelse från början. En av anledningarna till detta menar vi i samsyn 
med Bakka et al (2001) beror på att systemet införs gradvis vilket medför att 
respondenternas arbetsuppgifter endast förändras gradvis. Genom iakttagelse kan vi 
konstatera att om respondenterna endast fått nämna arbetsuppgifternas utseende före 
och efter införandet, i samband med en diskussion med syfte att få dem till insikt om 
detta, så skulle de se att skillnaderna och förändringarna i arbetsuppgifterna varit 
mycket stora. Anledningen till att förändringsmotståndet varit så pass litet kan, i 
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samsyn med Bakka et al (2001), bero på att samtliga respondenter är 
teknikintresserade och förknippar det nya systemet med en positiv utveckling av 
arbetssituationen. Detta medför att respondenterna snabbt gått igenom avvisning och 
försvarsfasen, enligt Cronstedt & Fyhr (2001); Bakka et al (2001) utan att något 
större förändringsmotstånd uppstått.  
 
5.2.5 Informatorisk  
I den informatoriska modaliteten avser vi att diskutera hur information utgått från 
leverantören samt hur detta påverkat situationen med införandet av det nya systemet. 
 
Hinder som införandet av det nya systemet medfört diskuteras av respondenterna på 
olika sätt. Respondent A menar att hinder och problem i det nya systemet berodde på 
att det var så nytt samt att kommunikationen från leverantören varit bristfällig och 
otillräcklig. I dagsläget hade endast utbildning i mindre skala utgått och denna kändes 
långt ifrån tillräcklig. Beroende på att det nya systemet varit så pass oprövat sedan 
tidigare så hade leverantören även svårt att tillhandahålla den support som krävdes. 
Kommunikationen från leverantören försvårades ytterligare på grund av interna 
problem med bland annat organisationens brandvägg. Respondent A ansåg att många 
av dessa problem troligen hade sin grund i att större kunder stod inför ett införande av 
systemet, vilket ledde till att dessa fick den största uppmärksamheten av leverantören. 
Respondent B ser i likhet med respondent A problem i kommunikationen med 
leverantören samt en knappt tilltagen utbildning. Respondent C ansåg att det ibland 
kunde uppstå oväntade fel i den programvara som läste av mätarna hos kunderna. 
Trots att dessa fel ofta var ganska enkla så var det svårt att lösa dem dels på grund av 
att leverantören inte kunde ansluta till servern på grund av brandväggen, dels att de 
inte kunde svara på frågorna eftersom systemet var under utveckling samt att 
supporten var svår att få tag i beroende på att de prioriterade större kunder. 
 
Vi upplever att mycket av organisationens problem med det nya systemet kan 
grundas i att kommunikationen med leverantören varit för liten. I enlighet med 
Cronstedt & Fyhr, (2002) så levereras ofta system baserat på för lösa specifikationer 
från kunden. Om leverantören som i vårt fall får en för stark maktposition i 
förhållande till kunden finns risken att kunden inte får den hjälp och support som 
krävs för ett smidigt införande. Att det i dagsläget inte utgått tillräcklig utbildning 
beror på att organisationen inte prioriterats jämfört med andra kunder. Eftersom 
organisationen är så pass liten kan det vara svårt att se vad som egentligen behövs i 
ett nytt system. Vid liknande situationer borde leverantören i enlighet med Cronstedt 
och Fyhr, (2002) vara extra noggrann med att se så att kundens önskemål och behov 
uppfylls. Enligt de respondenter vi intervjuat kommer det inte som något oväntat att 
de inte prioriteras av leverantören och detta beror på att de är så pass mycket mindre 
än övriga kunder. Det verkar som att kommunikationen kommer att bli bättre med 
tiden eftersom att leverantören då kommer att få mer tid över för kundkontakten samt 
att de anställda på företaget samtidigt kommer att bli mer erfarna vid hanteringen. 
 
Utifrån ovanstående resonemang kan vi se en sak som utmärker sig som viktig och 
det är betydelsen av en bra kommunikation med systemleverantören. 
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5.2.6 Rumsberoende  
Det är intressant att studera den rumsberoende modaliteten utifrån våra intervjuer, 
beroende till stor del på de förväntningar personalen hade på förändringar av 
mobiliteten i och med införandet av det nya systemet. Förändringar jämfört med hur 
avläsningar sett ut i det gamla systemet var bland annat att besöken hos kunder 
skulle minska.  
 
Respondent B menade att han i dagsläget spenderade ungefär 20 % av tiden ute på 
fältet och resten på kontoret. I och med det nya systemets införande skulle tiden på 
kontoret förmodligen öka då avläsningar kunde ske via en server och ett GSM 
modem till skillnad från tidigare då respondenten tvingats ut till kunderna för att 
genomföra avläsningar. Att mer tid skulle spenderas på kontoret betyder inte att 
respondenten blir mindre mobil utan snarare tvärtom. Det nya systemet möjliggör 
mobilitet på grund av att respondenten inte tvingas vara platsberoende hos kunderna 
när en avläsning ska ske.  
 
Respondent A som var den person som i dagsläget var mest involverade i avläsningar 
hos kunder på fältet ansåg att han i dagsläget tillbringade ungefär 90 % av sin 
arbetstid ute på fältet. Införandet av det nya systemet skulle i första hand inte 
förändra Respondent B arbetssituation eftersom det under införandefasen krävdes en 
hel del monteringsarbete med mera. På kort sikt har förändringar skett i Respondent 
B mobilitet. Om man tänker på att Respondent B tidigare tvingats gå ner i varje kunds 
källare för avläsning av energiförbrukning så är steget att kunna läsa av mätarna 
direkt från bilen med hjälp av en handterminal stort och tidsbesparande. I framtiden 
ska alla mätare gå att läsa av från kontoret via servern med GSM-modemet men det 
kommer alltid att krävas uppdatering och felkontroll av mätare ute på fältet. Denna 
process har i och med införandet av det nya systemet gjorts mycket mindre arbetes 
och tidskrävande då det går att uppdatera och avläsa mätare direkt från bilen när man 
passerar kunden.  
 
Respondent C som tidigare varit projektanställd under ett flertal år med avläsningen 
menade att denne tillbringade ungefär 50 % av tiden på fältet och resten på kontoret. 
Respondenten trodde att dennes arbetssituation skulle förändras eftersom det inte 
längre skulle behövas hjälp ute på fältet i samma utsträckning som tidigare (rörande 
avläsningen). Respondent C trodde att det nya systemet skulle medföra att underhåll 
och drift av detta skulle innebära att denne fick tillbringa mer tid på kontoret än 
tidigare. Det skulle i sin tur medföra att Respondent C skulle få mer tid över att 
understöda personalen med andra uppgifter och på så sätt kunna agera mer mobilt. 
Det berodde på att respondenten i likhet med Respondent B inte längre var 
platsberoende hos kunderna under stora delen av tiden som den tidigare 
avläsningsprocessen inneburit.  
 
Weilenmann (2003) definierar upp olika typer av mobilt arbete, dessa är mikro 
mobilitet, lokal mobilitet, resande, fjärrmobilitet och riktig mobilitet. Den typ av 
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mobilitet som väl överrensstämmer med hur arbetssituationen blir för våra 
respondenter med det nya systemet är den resande mobiliteten.  
 
Gorlenko & Merrick (2003) säger att ett av nyckelbegreppen när det rör mobilitet är 
att artefakten alltid kan användas eftersom användaren själv alltid har tillgång till den. 
Därför bör inte mobilitetsbegreppet förväxlas med en platsbunden datoranvändning 
som används av dem som passerar. Vidare fortsätter Gorlenko & Merrick med att 
beskriva datorer som erbjuder uppkoppling till olika sorter nätverk som mobila 
enheter. Det är viktigt att konstatera att alla trådlösa produkter inte är mobila samt att 
alla mobila produkter inte fullt ut stödjer trådlösa nätverk varvid de inte ska 
benämnas som mobila. För denna studie är det intressant att studera de enheter som 
både är mobila och har möjlighet till kontakt med trådlösa nätverk. 
 
Om man kopplar det nya arbetssättet med avläsning, avseende den som kan utföras 
från bilen, mot det Weilenmann (2003) säger om mobilitet så kan man se att en 
förändring av mobiliteten ägt rum. Arbetssituationen med hembesök kan därför inte 
definieras som mobilt arbete. När situationen förändras och avläsning sker genom 
mobila enheter som kommunicerar via ett trådlöst nät ser vi att det går ifrån obefintlig 
mobilitet till resande mobilitet. Weilenmann definierar den resande mobiliteten som 
förflyttningen av människor mellan olika platser inom arbetet. Det som blir intressant 
i sammanhanget är de följder som blir på grund utav det nya arbetssättet.   
 
Något som vi upplever som intressant att se är att det nya systemet i stor utsträckning 
kommer att innebära att personalen kommer att fysiskt röra sig mindre trots att de 
kommer att frigöra mer tid att vara tillgängliga samt få ett mobilare arbetssätt. 
Platsberoendet kommer i och med det nya systemet att minska vilket vi ser i enlighet 
med bland annat Weilenmanns (2003) teori kan leda till att personalen blir mer mobil 
och får mer tid över till att vara där de på ett bättre sätt kan nyttja sitt kunnande och 
sin erfarenhet. I den tidigare arbetssituationen har avläsningen i princip kunnat skötas 
av vem som helst med körkort och denna process har tagit resurser i form av tid som 
kunnat läggas på kunder som haft problem. 
 
5.2.7 Kunskap 
Den kunskap som är intressant att studera för studien kan delas in i tre olika 
områden. Det första området är utbildning där vi studerar utbildningen till systemet, 
har personalen fått utbildning, behövs det utbildning, utbildning från vem. Det andra 
området är personalens befintliga yrkeskunskaper där vi studerar personalens 
kunskaper utifrån dagens arbetssituation. Det tredje och sista området är att vi vill se 
om det i och med det nya systemet kommer att krävas nya kunskaper och vilka nya 
kompetenser det då krävs. 
 
Utifrån vad våra respondenter säger om utbildning till det nya systemet tycker vi att 
det finns ett klart synligt mönster. Det verkar som om respondenterna tycker att det 
varit förhållandevis lite utbildning, en utbildning som de inte upplever som formell 
utan de upplever att de fått söka efter information själva. Situationen beskrivs bäst 
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med en av respondenternas egna ord ”Det har inte varit någon utbildning direkt på 
det nya systemet”.  
 
Det verkar inte vara någon av respondenterna som känner sig främmande inför ny 
teknik. Flera av respondenterna använder sig dagligen av mobiltelefon och skulle 
gärna vilja integrera fler tjänster i sina telefoner. I sina yrkesroller är respondenterna 
mycket kunniga inom reglerteknik samt i hur utbyggnad och drift av fjärrvärme nätet 
går till. Intressanta att notera i sammanhanget är att flera av respondenterna verkar 
vara väl insatta i den nya lagen om månadsvis avläsning. Flera av respondenterna 
visade sig ha en förvånansvärd god kännedom om det nya systemet och denna 
kunskap hade de fått genom att leta information på egen hand.  
 
Det visade sig att flera av respondenterna var styrande inom olika projekt och att 
arbetet kräver en god planeringsförmåga för att på bästa sätt kunna samordna och 
effektivt arbeta med projekten. Flera av respondenterna berättade om att flexibilitet 
var en viktig egenskap i deras arbete. De blev ofta avbrutna under pågående projekt 
och tvingades då släppa det som de höll på med för att engagera sig med det nya som 
till exempel kunde vara att undersöka nätet när det uppstått ett fel. 
 
Något som vi ser är att det nya systemet kommer att leda till är att deras 
arbetssituation förändras. De kommer att ha allt mindre kontakt med kunderna 
samtidigt som de mer aktivt kommer att arbeta med för dem ny teknik som de måste 
lära sig bemästra. Flera av respondenterna nämner också att felsökningsprocessen 
kommer att förändras och bli lättare, frågan som man måste ställa sig är om denna 
förändring kommer att kräva några nya kunskaper. En av respondenterna såg 
möjligeter med det nya systemet, möjligheten att integrera det mer i verksamheten 
och få en nästintill automatisk avläsningsprocess. Alla de nya möjligheter som skapas 
med det nya systemet kan göra behovet större av ett brett kunskapsspektrum hos 
personalen. Respondenterna berättar om att situationen kommer att förändras för 
kunderna och därför kan behovet av människor i organisationen som är bra i den 
sociala processen med kunderna minska.          
 
Teorin enligt Allwood (1998) menar att om användare är vänligt inställda till det 
givna systemet så ökar benägenheten att ta till sig det. Vi ser att respondenterna är 
villiga att ta till sig systemet och söker efter information även när leverantören inte 
alltid har svaren.  
 
En intressant iakttagelse som vi dragit av studien av det empiriska materialet är att 
samtliga respondenter är ense om att den utbildning som utgått varit mycket 
begränsad. Detta trots att en av fördelarna med att välja ett system från en leverantör 
istället för att utveckla det mesta själv är just att möjligheterna till utbildning är 
mycket bättre (Dexner, 1995). Ingen av respondenterna hyser trots detta något större 
oro eller motstånd mot vare sig det nya systemet eller leverantören. Respondenterna 
tar heller inte upp någon oro över att införande kommer att kompliceras på grund av 
detta faktum. Samtliga Respondenter är mycket teknikintresserade vilket lett till att de 
själva försökt lösa problem med eller utan leverantörens hjälp. Respondent C säger 
till exempel ”Jag tror att det är lättare att ta till sig systemet för den som är 
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teknikintresserad då det går att fiska information på detta sätt”. Med detta påstående 
tror vi att respondenten menar att denne delvis av nyfikenhet velat ta till sig det nya 
systemet, samt sökt efter kompletterande information på annan plats än i den 
utbildning som utgått från leverantören.  
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6 Slutsatser 
Här presenteras de slutsatser som vi kommit fram till genom analys och diskussion av 
det empiriska och teoretiska material vi använt oss av. 
 
En ny lag kommer inom kort att tvinga fram ett införande av mobil avläsningsteknik 
inom energiföretag. Vi ville därför undersöka hur detta påverkar både anställda och 
organisation. För att studera detta intervjuade vi de individer i ett energiföretag som 
direkt skulle beröras av införandet av ett nytt system. Dessa respondenter fick 
diskutera både hur de såg på sin arbetssituation i dagsläget samt hur den kunde tänkas 
förändras i och med införandet av ett nytt system. Vi har med denna studie kommit 
fram till ett antal slutsatser och iakttagelser som vi finner intressanta att beakta vid 
införandet av liknande system i en organisation. 
 

• Införandet av det nya systemet kommer att leda till stora möjligheter när det 
gäller integration och effektiviseringar i verksamheten då det kommer att 
underlätta och möjliggöra ett mer mobilt och flexibelt arbetssätt. 

 
• Införandet av systemet kommer även att leda till en ökad möjlighet att kunna 

planera för framtiden då det nya systemet leder till att felavhjälpning, rörande 
avläsningsprocessen i verksamheten, kommer att bli mycket effektivare. 

 
• Ett lyckat eller misslyckat utfall av införandet av det nya systemet i 

verksamheten påverkas och beror till stor del på den berörda personalens 
inställning. 

 
• Under det nya systemets införandeprocess i verksamheten har 

kommunikationen mellan leverantör och berörd personal varit dålig.  Denna 
kommunikation borde ha fungerat bättre då detta fick till följd att det nya 
systemet, under införande processen, krävde mer resurser än nödvändigt. 

 
• Baserat på den nya lagen om månadsvis avläsning finner vi att det nya 

systemet tvingat verksamheten i organisationen att anpassa sig till en ny 
situation. 

 
• Beroende på att den berörda personalen sedan tidigare redan hade mycket 

flexibla och mångfacetterade arbetsuppgifter har deras anpassning till det nya 
systemet, trots begränsad support, gått utöver förväntan. 

 
• Verksamhetsförändringen till följd av införandet av det nya systemet rörande 

mobilitet har gått från att personalen tidigare varit platsberoende hos kunden 
till att de nu är mer platsoberoende på kontoret. Resultatet av detta har i sin tur 
lett till att de fått mer tillgänglig tid att lägga på andra arbetsuppgifter.  
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6.1 Vidare forskning 
Ett verktyg som återkommer i samtliga respondenter iakttagelser är att 
mobiltelefonen utgör ett viktigt hjälpmedel när det rör sig om vilka tekniska 
hjälpmedel de anser sig ha mest nytta av i sin arbetssituation. Kameran i 
mobiltelefonen samt överföringen av bilder diskuteras som två tjänster som kunde 
utvecklas för att understödja personalen. Detta anser vi är intressant och vi tror att 
vidare forskning skulle kunna bedrivas för att se vilka tjänster som kunde utvecklas 
för liknande yrkesverksamma grupper och inte bara mot privatpersoner. 
 
 



 

43 

7 Referenser 
Allwood C., M., (1998), Människa datorinteraktion, Studentlitteratur, Lund 
 
Bakka, J., Fivelsdal, E., Lindkvist, L., (2001), Organisationsteori, Daleke Grafiska 
AB, Malmö, ISBN 91-47-06386-6. 
 
Bruzelius, L., Skärvad., (2004), Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund, 
ISBN 91-44-03394-X. 
 
Chi, C, Y., Fletcher, J, C., Fu, R, Y., Li, W., Liu, X, X., Su, H., Zhao, S, W., (2004), 
A framework for device capability on demand and virtual device user experience, 
IBM Journal, Res & Dev, Vol 48, No 5/6 
 
Cronstedt, F., Fyhr, N., (2002), Implementing An Information System, Information 
Online Tillgänglig [2004-12-02], 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/iep/003/exjobb.pdf 
 
Dahlbom, B., (2003), Makten över framtiden, Liber Ekonomi, Malmö, ISBN 91-47-
07302-0 
 
Dahlbom, B., Ljungberg, F., (1998), Mobile Informatics, Scandinavian Journal of 
Information System, Vol. 10, s 227-234. 
 
De Raadt, J., D., R., (1991), Information and managerial wisdom, Paradigm corp, 
Idaho, ISBN 0-9628386-0-8 
 
Dexner, P., (1995), Administrativa standardsystem, Studentlitteratur, Lund 
 
Energimyndigheten, (2003), Mätning och rapportering, Information online 
tillgänglig, [2004-11-09], www.stem.se. 
 
Fagrell, H., (2000), Mobile Knowledgde, Gothenburg studies in informatics, 
Göteborg, ISSN:1400-741X ; 18 
 
Faulkner, X., (2000), Usability Engineering, Basingstoke : Palgrave. ISBN 0-333-
77321-7 
 
Fitzgerald, B., Russo, N, L., Stolterman, E.,(2002), Information systems development: 
Methods in action, McGrawHill, London ISBN 007709836 6. 
 
Fredholm, P., (2004), 99 koncept för dig som vill använda IT för verksamhets- och 
affärsutveckling, Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-03542-X 
 
Gäre, K., (2003) Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med 
införande av informationssystem, Lindköping Universitetstryckeriet 

http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/iep/003/exjobb.pdf


 

44 

 
Gorlenko, L., Merrick, R., (2003), No wires attached: Usability challenges 
in the connected mobile world, IBM SYSTEMS JOURNAL, Vol 42, 4 
 
Holme, I, M., (1997), Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-00211-4 
 
Laudon, K, C., Laudon, P, J., (1999), Essentials of management information systems, 
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, ISBN 0-13-081973-5 
 
Mirijamdotter, A., (1998), A multi-modal systems extension to soft systems 
methodology, Information online tillgänglig [2004-11-17], http://epubl.luth.se/1402-
1544/1998/06/ 
 
Merriam, B., (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund, ISBN 
91-44-39071-8 
 
Patel, R., Davidson, B., (1994), Forskningsmetodikens grunder, Lund, ISBN 91-44-
30952-X.   
 
Preece, J., (1994), Human-computer interaction, Addison, Wesley. 
 
Riksdagen, (2002), Vissa elmarknadsfrågor 2002/03:85, Information online 
tillgänglig [2004-11-09], 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/20/25/30256a10.PDF. 
 
Robbins, S., (2004), Organizational Behaviour, Prentice Hall, ISBN 0-13-120203-0 
 
Smith-Berndtsson, D., Åström, J., (2001), Is there a need for mobile services?, 
Information online tillgänglig [2004-10-20], Viktoria Institutet, www.viktoria.se. 
 
Sauer, C., (1993), Why information systems fail: A case study approach, Alfred 
Waller Ltd, Orchards. 
 
Svenning, C., (2003), Metodboken, Lorentz förlag, Eslöv 
ISBN 91-974891-0-7 
 
Thomsson, H., (2002), Reflexiva intervjuer, Studentlitteratur, Lund, 
ISBN 91-44-01674-3 
 
Trost, J., (1997), Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, Lund. 
ISBN 91-44-00374-9 
 
Weilenmann, A., (2003), Doing mobility, Department of Informatics, Göteborgs 
universitet. 
 

http://epubl.luth.se/1402-
http://www.regeringen.se/content/1/c4/20/25/30256a10.PDF


 

45 

Wennersten, B., (1987), Kontorens informationssystem, Farsta, Teldok. ISSN:0281-
8574 ; 31 
 
Åström, J., (2004), Mot en digital demokrati, Diss. Örebro : Univ. 91-7668-391-5



 

1 

8 Bilagor 

� Bilaga 1 - Intervjumanual 
 
Allmänna uppgifter 

Ålder? 
Befattning? 
Anställningsår inom företaget? 
 

Arbetssituation 
Kan du beskriva ditt arbete? 

- Hur ser en typisk arbetsdag ut? 

- Närmsta medarbetare? 

- Kontakt med kunder? 

- Vem styr arbetet? 
- Eget ansvar? 

- Hur ser planering, samordning ut? 

- Delaktighet i beslutsfattande? 

- Hur stor del uppskattat du att du tillbringar på kontoret under en 
normal arbetsdag?, Hur mycket tid utanför kontoret? 

Teknik 
Vilka tekniska hjälpmedel använder du under en arbetsdag? 

- Vilken teknik använder ni er av, dagligen, mobiltelefon, 
handdator? 

- Skulle du vilja ha fler tjänster integrerade i din mobiltelefon, t.ex. 
e-post, bättre kamera mm. 

-  
 

Kan du beskriva hur tekniken kring det nya fjärravläsningssystemet ser ut? 
 

Hur tycker du att den nya tekniken fungerar i det nya systemet? 
- Anser du att tekniken fungerar tillfredställande? 

- Medför tekniken några problem? 
 
Fjärravläsning 

Vad kan du berätta om fjärravläsningen? 
- Hur har du blivit informerad? 

- Vad är er syn på systemet? 

- Vet du varför det införs? 
 

Har ditt arbete förändrats i och med införandet av fjärravläsningssystemet? 
 

Har dina arbetsuppgifter förändrats i och med införandet? 
 

Upplever du några möjligheter med det nya systemet? 
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- Har det nya systemet bidragit till att du fått tid över för andra 
uppgifter? 

- Varför upplever du det som positivt? 
 

Upplever du några hinder med det nya systemet? 
- Varför tror du att du upplever detta som negativt? 

 
Har någon specifik utbildning av systemet utgått till de berörda? 

- Hur har utbildning i det nya systemet sett ut? 

- Vad tyckte du om denna? 

- Vad togs upp under denna utbildning? 
 

Känner du att organisationen har förändrats i och med införandet? 
- Hur förändrades den? 

- Varför tror du att den förändrades så? 
 

Har du fått några reaktioner från kunder i och med det nya systemet? 
- Vilka reaktioner? 

 
Varför tror du att initiativet togs att införa detta system? 
 
Vilka förväntningar har du på framtiden med det nya systemet? 
 
Är det någonting du skulle vilja tillägga? 
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� Bilaga 2 - Riksdagsbeslutet 
Eftersom riksdagsbeslutet kan sägas vara en av de större bidragande faktorerna till 
införandet av fjärravläsningssystemet så ger vi en kort beskrivning av detta samt en 
kortfattad bakgrund till beslutet. 
 

Bakgrund till beslutet 
Regeringen gav den, 11 februari 1999, en utredningsgrupp i uppdrag att undersöka 
om hur mätperiodens längd kunde förkortas och övergå till en modell med tätare 
avläsningar. Utredningsgruppen kom fram till ett förslag som visar tre typer av 
fördelar med kortare avläsningsintervall. Dessa tre fördelar var att kvaliteten på 
schablonberäkningen kan förbättras, att kunden vid varje räkningstillfälle endast 
betalar för den el han faktiskt förbrukat samt att en ökad uppmärksamhet på 
elförbrukningen kan öka kundens benägenhet att spara energi.  
Utredningen fann dock inte tillräckliga skäl för att rekommendera ett avskaffande av 
preliminärdebiteringen. Svårigheten bestod i att bedöma de fördelar och de kostnader 
som ett avskaffande av preliminärdebiteringen skulle innebära. Mot en snabb 
förändring talade också det faktum att elmarknadens aktörer var fullt upptagna med 
att införa, och anpassa sig till, schablonavräkningsreformen. (Riksdagen, 2002) 
 
Mot bakgrund av denna utredning som utförts på uppdrag av regeringen bedömer 
regeringen att det nu är möjligt att införa tätare mätaravläsningar samt sänka gränsen 
för timvis mätning. Regeringen motiverar detta med att det är viktigt att se 
långsiktigheten då införandet av ett mätsystem är en dyr investering. (Riksdagen, 
2002) 
 

Riktlinjer för månadsvis avläsning 
 

Regeringens bedömning:  
Elnätsföretagen bör vara skyldiga att läsa av elmätarna samt rapportera mätvärden för 
samtliga kunder minst en gång i månaden. Kraven på månadsvis mätning, avläsning 
och rapportering för samtliga kunder bör vara obligatoriska senast den 1 juli 2009. 
(Riksdagen, 2002) 
 
Energimyndighetens förslag:  
Överensstämmer med regeringens bedömning. Dock föreslog Energimyndigheten att 
de nya kraven borde införas i två etapper. I den första etappen bör elanvändare med 
en årsförbrukning som överstiger 8 000 kWh omfattas och den bör vara genomförd  
den 1 juli 2006. Den andra etappen som omfattar de övriga uttagspunkterna 
bör kunna vara avslutad efter ytterligare tre år, dvs. den 1 juli 2009. (Riksdagen, 
2002) 
 
Enligt gällande lagstiftning skall nätföretagen läsa av elmätarna minst en gång per år. 
Det finns dock tillfällen då ytterligare avläsning krävs. Detta gäller exempelvis då 
elanvändare byter elleverantör eller flyttar. (Riksdagen, 2002) 
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Med ett system med månadsvis avläsning skulle leverantörsbyten och flyttningar som 
idag kräver extra avläsningar förenklas och mätarställningar från den ordinarie 
månadsvisa avläsningen kunna användas. Därmed skulle en del av nätföretagens 
kostnader för avläsningar också kunna minskas. Användandet av fjärravlästa system 
är även en fördel i de fall elmätaren är placerad så att nätägaren inte kommer åt den 
eftersom avläsning kan ske även om kunden inte är hemma. (Riksdagen, 2002) 
 
Nuvarande regelverk innebär för schablonberäknade kunder att slutliga andelstal 
rapporteras 13 månader efter leveransmånad och slutavräkning sker under den 14e 
månaden efter leveransmånad. Tiden för avräkning av de slutliga andelstalen för 
schablonberäknade kunder skulle kunna kortas avsevärt med tätare mätaravläsning. 
Med månadsvis insamling av mätvärden och rapportering av dessa kommer 
slutavräkningen av schablonleveranserna att kunna ske under den andra månaden 
efter leveransmånaden. (Riksdagen, 2002) 
 
Regeringen delar Energimyndighetens bedömning att detta innebär en förbättring för 
aktörerna då det ger en kontinuerlig avstämning av energileveranserna. Detta 
förutsätter dock att samtliga kunder läses av månadsvis. Det finns således ett antal 
fördelar med att införa månadsvis avläsning. Ett sådant system kommer dock att ge 
upphov till ökade kostnader. Dessa kostnader kommer till största del att belasta 
nätföretagen, genom investering i och underhåll av system för månadsvis mätning, 
avläsning och rapportering. Energimyndigheten har uppskattat kostnaden för ett 
införande av månadsvis avläsning till ca 10 miljarder kronor i investering. Kostnader 
för drift och underhåll är mycket svåra att uppskatta, dels för att de kostnader som 
Energimyndigheten och vissa remissinstanser tagit fram skiljer sig avsevärt åt, dels 
för att någon satsning på fjärravlästa system i större omfattning inte finns att referera 
till. Kostnaderna för drift och underhåll kommer dock även de att belasta 
nätföretagen. (Riksdagen, 2002) 
 
Kunder med liten förbrukning har inte samma besparingspotential som större kunder 
och riskerar inte heller att drabbas av stora differenser mellan preliminär och avläst 
förbrukning. Denna kundkategori är dock de som flyttar oftast. Nätföretagen måste 
således läsa av mätarställningarna vid dessa tillfällen. I vissa fall är självavläsning, 
dvs. då kunden läser själv av sin mätare och skickar in mätarställningen vid 
flyttidpunkten, möjlig. Även om kvartalsvis avläsning av elmätare skulle vara en 
möjlighet, åtminstone för kunder med liten förbrukning, är det dock regeringens 
bedömning att de fördelar som finns med tätare mätaravläsning och den betydelse 
detta skulle ha för elmarknadens funktion endast kan utnyttjas fullt om månadsvis 
avläsning införs för alla kunder oavsett förbrukning. Med införande av månadsvis 
avläsning skulle fjärravläsning införas på större bredd då manuell avläsning av 
kunder inte blir praktiskt genomförbart. 
Detta skulle underlätta inte endast planerade avläsningar utan även avläsningar vid 
flytt och byte av elleverantör. Möjlighet till debitering efter faktisk förbrukning för 
samtliga kunder är då också möjligt samtidigt som tiden för beräkning av slutliga 
andelstal skulle förkortas avsevärt. (Riksdagen, 2002) 
 


