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Sammanfattning 

Införande av webbaserad självbetjäning i organisationer anses vara till nytta för 
både organisationen och dess kunder. Genom att använda kanalen Internet är det 
möjligt att tillhandahålla den webbaserade självbetjäningen. Med denna 
undersökning har vi velat visa hur organisationer kan uppnå önskade effekter i 
användarnas arbetsuppgifter när webbaserad självbetjäning införs och används. 
Detta har vi gjort genom att ta reda på vilka förväntningar organisationerna haft 
på införandet samt att ta reda på vilka förändringar som uppstått efter införandet. 
 
För att ta reda på förväntningar och förändringar som uppstått vid införandet, har 
vi valt att undersöka organisationernas planering och på vilket sätt tjänsten 
påverkat organisationens arbetssätt efter införandet. Undersökningen är utförd hos 
två organisationer som tagit en webbaserad självbetjäningstjänst i bruk. 
 
Undersökningen visar att de undersökta organisationerna lyckats uppnå de 
förväntningar de hade på förändrade arbetsuppgifter innan tjänsten togs i bruk. 
Genom att uppmuntra till förändring, kreativitet och omfattande engagemang är 
det möjligt att genomföra de önskade förändringarna. Om organisationerna 
dessutom ser införandet som en fortgående process, ökar också beredskapen för 
oplanerade förändringar. 
 
 
 
 
 



Abstract 
The introduction of web based self service in organizations can be a benefit for 
both the organization and its customers. It is possible to make the web based self 
service available through the use of Internet. With this paper we wanted to show 
how it is possible for organizations to achieve desired effects in the users 
assignments when web based self service is introduced and used within 
organizations. This was possible by finding out the organizations expectations of 
the introduction and by finding out what changes had come up after the 
introduction. 
 
To find out the expectations and changes that had come up at the time of the 
introduction of the system, we chose to examine how the organizations had 
performed their planning activities and in what way the web based self service 
had affected the organizations way of performing their assignments. Our 
examination is done at two organizations that provide customer service through a 
web based self service. 
 
This paper shows that the organizations we examined have achieved their 
anticipation in user assignments they had before they started to use their service. 
By encourage, creativity and commitment it is possible to perform desired 
changes. If the organizations take the introduction of the system as an ongoing 
process, it is also possible to be well prepared for unplanned changes. 
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Inledning 
 

1 Inledning 
Det här kapitlet innehåller bakgrund, problemområdet forskningsfråga, syfte, 
avgränsningar, definitioner och målgrupp. 
 
1.1 Bakgrund 
Självbetjäning kan ses som ett sätt att minska den mänskliga inblandningen vid 
kundkontakter och samtidigt tillhandahålla ytterligare en åtkomstkanal för kunder. 
Självbetjäningen kan tillhandahållas på två sätt, röstbaserad eller webbaserad. 
Generellt finns det tre typer av självbetjäning som antingen bygger på nyckelord, 
statistik eller regler. Självbetjäning erbjuder möjligheten att sänka kostnader och 
stärka kundrelationer eftersom antalet personal för kundhantering går att sänka 
samtidigt som ytterligare en kontaktmöjlighet för kunderna erbjuds. Tack vare 
den nya effektiva tekniken som finns blir det möjligt att erbjuda självbetjäning till 
ett stort antal kunder (Margulius 2002, s1). 
 
Antalet självbetjäningstjänster har ökat och det finns ett antal olika tekniska själv-
betjäningskategorier som till exempel portaler, röststyrd självbetjäning och FAQ1. 
Utmaningen med självbetjäningstjänster ligger i att kunna erbjuda exakt rätt in-
formation till kunden vid rätt tidpunkt ur den stora mängd av potentiell informa-
tion som finns hos företag (Bannan 2003, s1). 
 
Självbetjäningstjänster ses som en strategisk nödvändighet för att kunna behandla 
stora ärendemängder. Detta anses nödvändigt eftersom självbetjäningen kan avle-
da trafik till callcenter2 eller liknande och kan därmed minska mänskliga insatser 
vid kundhantering. Webbaserad självbetjäning tilltalar kunder, eftersom de erbju-
der kunder en större kontroll. För kunderna är det lättare att gå till en portal för att 
ladda ner information än att behöva använda andra kontaktkanaler för att få till-
gång till informationen (Levine 2003, s1). 
 
En anledning till att tillhandahålla en webbaserad självbetjäning är möjligheten att 
sänka operativa kostnader gentemot kunder. En annan anledning är att kunna er-
bjuda differentieringsmöjligheter (Levine 2003, s1). Operativa kostnader kan vara 
kundbetjäningspersonal, utbildning och utrustning (Chambers 2001, s1). 
 
En webbaserad självbetjäning tillåter mer kontroll för kunder och underlättar 
samtidigt kundernas kontakt med tjänstetillhandahållaren. Kunderna erbjuds en 
högre grad av service då de via webbtjänsten själva kan ladda ner nödvändig in-
formation istället för att behöva gå via någon annan för att komma åt informatio-
nen (Levine 2003, s1). 
 
Rätt utförd kan webbaserad självbetjäning minska personal för hantering av kund-
ärenden, spara in på kostnader för utskrifter, spara in på porto, minska på kostna-
der för fakturahantering och samtidigt förbättra kundtillfredsställelsen (Scheier 
2003, s3). 

                                                 
1 Frequently Asked Questions 
2 Arbetsplats där ett flertal personer systematiskt hanterar inkommande och utgående kommunika-
tion. Det kan handla om kundtjänst, support, ordermottagning eller liknande (Nationalencyklope-
din 2003-12-27). 
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1.2 Problemområde 
Idag finns inga generella lösningar på hur användandet av webbaserad självbetjä-
ning ska kunna ge önskade effekter3 i organisationers verksamheter. Problemet är 
att den webbaserade självbetjäningen inte klarar av att möta organisationens öns-
kan om förändring av verksamheten på lång sikt. En lösning på detta skulle kunna 
vara att bygga in flexibilitet i systemet så att tjänsterna kan anpassas efter den 
förändring som organisationen är i behov av (Robert L Scheier 2003, s1). 
 
På en generell nivå kan problemet beskrivas dels med ett perspektiv på organisa-
tionen och dels med ett perspektiv på informationssystemet. Ur organisationens 
synvinkel handlar det om att bestämma vem som ska göra vad och hur detta ska 
beslutas. Organisationens medlemmar måste systematiskt kunna välja mellan 
olika alternativ som erbjuds och välja det alternativ som är bäst för organisationen 
och agera därefter. De grundläggande frågorna här handlar om beslutsbehov, pla-
nering och handling, organisationens uppmärksamhet och reaktion på kommuni-
kations- och informationsflöden samt kombinerade mänskliga och tekniska frågor 
(Maddison & Darnton 1996, s15). 
 
Ur informationssystemets synvinkel handlar frågorna om hur organisationen på 
bästa sätt ska kunna använda informationssystemet och dess tjänster för att backa 
upp människor och verksamhet i organisationen. Organisationerna strävar här 
efter att hitta bästa alternativ så att informationssystemet kan erbjuda resurser till 
rätt människor så att de erhåller rätt information i rätt form i rätt tid. Detta förut-
sätter att organisationen hittat en acceptabel lösning på det organisatoriska pro-
blemet kring fördelning av arbetsuppgifter och ansvar (Maddison & Darnton 
1996, s21). 
 
Ett sätt att göra framsteg inom områdena IT och organisationsförändring är att öka 
integrationen mellan studier inom respektive område. Det skulle kunna ske genom 
att IT-forskare tittare mer på institutionsanalyser i organisationsforskning och att 
organisationsforskare tar åt sig av ledande forskning kring IT. Relationerna mel-
lan dessa två områden skulle leda till en viktig sammanslagning av olika perspek-
tiv. Denna förening av perspektiv skulle kunna förklara hur organisatoriska feno-
men påverkar användandet av teknik och hur teknik formar organisationer (Orli-
kowski & Barley 2001, s145). 
 
Effekter av IT-investeringar är svåra att mäta och analysera eftersom de tenderar 
att vara immateriella4. Dess resultat i tjänsteverksamhet är svår att beskriva och 
det är sällsynt att kvalitetsförbättringar visar sig statistiskt. Analysen försvåras 
också av att effekterna visar sig först på lång sikt eftersom det tar tid att förändra 
arbetssätt i organisationen (Olve & Westin 1996, s11). 
 

                                                 
3 Resultat av viss (påtaglig) påverkan (Nationalencyklopedin 2004-01-29) 
4 Icke materiell, abstrakt, andlig (Nationalencyklopedin 2004-03-31) 

 2



Inledning 
 

Att mäta immateriell input5 och output6 kommer aldrig att vara lätt. Men om fors-
kare och företagsledare upptäcker betydelsen av immateriella kostnader och för-
delar med datorer och åtar sig att undersöka detta kommer mer exakta värderingar 
av immateriella komponenter att bli möjlig (Brynjolfsson & Hitt 2000, s45). 
 
1.3 Forskningsfråga 
I den här uppsatsen väljer vi att titta på organisationers införande av webbaserad 
självbetjäning i ett verksamhetsperspektiv. Undersökningen kommer att fokusera 
på planering och användning av informationssystemet och eventuella skillnader 
mellan förväntade och inträffade verksamhetsförändringar. Vi vill också ta reda 
på om vissa eftersträvade effekter uppnåtts genom införandet av den webbaserade 
självbetjäningen. 
 
Forskningsfråga: Hur kan en organisation uppnå önskade effekter i användarnas 
arbetsuppgifter när webbaserad självbetjäning införs? 
 
1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka hur planering för webbaserad självbetjäning gått till samt 
att ta reda på vilka förändringar i verksamheten som uppstått efter att den tagits i 
bruk. 
 
1.5 Avgränsningar 
Vi avgränsar undersökningen till att gälla organisationer som har tagit den webba-
serade självbetjäningstjänsten i bruk. Vår undersökning bygger på organisationens 
planering för och användning av den webbaserade självbetjäningen. Motivet till 
avgränsningen är att vi måste kunna identifiera både planerade och oplanerade 
förändringar. Eftersom oplanerade förändringar inte kan uppstå innan tjänsten 
tagits i bruk begränsas därför undersökningen till att gälla organisationer med en 
webbaserad självbetjäning i drift. Det är endast effekter på personalens arbets-
uppgifter i den verksamhet där den webbaserade självbetjäningen används som 
studeras i denna uppsats. 
 
 
 

                                                 
5 I allmänekonomiska sammanhang en resurs eller en produktionsfaktor (Nationalencyklopedin 
2004-04-01) 
6 Ekonomisk term för resultatet av ett företags tillverkningsprocess (Nationalencyklopedin 2004-
04-01) 
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1.6 Definitioner 
En användare är den eller de som kommer att interagera med systemet för att 
genomföra uppgifter i arbetet eller i andra sammanhang (Gulliksen & Göransson 
2002, s102). 
 
Ett informationssystem (IS) är: en samling människor eller utrustning som utför 
meningsfull informationshantering; flöde och lagring av data och information som 
tillfredsställer alla användares behov; är vilket system som helst, vanligtvis men 
inte nödvändigtvis datoriserat, som erbjuder information till vilken slags organi-
sation som helst; ett system som godtar att data representerar kunskap och infor-
mation, lagrar data, bearbetar data som resulterar i användbar information för an-
vändare (Maddison & Darnton 1996, s12, 79). I den här uppsatsen väljer vi att 
fortsättningsvis använda förkortningen IS för begreppet informationssystem. 
 
Med informationsteknologi (IT) menas studier och användande av teknologiska 
artefakter som relateras till informationshantering. Detta inkluderar datorer, dato-
rers kringutrustning, datakommunikation och nätverk som kopplar ihop datorer, 
utskrifter, telefoner, radio, television, satellitkommunikation och liknande tekno-
logier som används till att skapa och hantera information och kunskap. Det inklu-
derar också hur IT-artefakter används för att uppnå mål och avsikter med pro-
dukter och tjänster (Maddison & Darnton 1996, s79). I den här uppsatsen väljer vi 
att fortsättningsvis använda förkortningen IT för begreppet informationsteknologi. 
 
Vi har valt att använda en relativt enkel och vanlig definition på begreppet orga-
nisation: en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan 
människor. Organisationen strukturerar relationer mellan människor. Arbete för-
delas, makt, ansvar och olika aktiviteter koordineras medvetet för att vissa upp-
gifter ska lösas och för att vissa mål ska uppnås (Flaa et al 1998, s9). För att göra 
skillnad på organisation och verksamhet väljer vi att sära på begreppen. I denna 
uppsats kommer begreppet verksamhet att stå för delar av organisationer. Dessa 
verksamhetsdelar kan vara exempelvis en avdelning eller en speciell yrkesgrupp 
inom en organisation. 
 
1.7 Målgrupp 
Den här uppsatsen riktar sig i allmänhet till dig som är intresserad av verksam-
hetsförändringar vid införande av informationssystem. Det är troligt att ditt in-
tresse för förändringar och effekter vid införandet är större än intresset för den 
tekniska installationen av systemet. 
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2 Metod 
Det här kapitlet innehåller vetenskapliga utgångspunkter och forskningsansats, 
fallstudie, val av undersökningsenheter och respondenter, datainsamling, bear-
betning av insamlad data, validitet, reliabilitet och trovärdighet samt en metod-
diskussion. 
 
2.1 Vetenskapliga utgångspunkter och forskningsansats 
Den vetenskapliga utgångspunkten i arbetet grundar sig i hur vi skulle välja att 
angripa och påbörja vår undersökning. För att bilda oss en uppfattning om forsk-
ningsområdet letade vi upp relevanta artiklar som beskrev olika problem. De kun-
skaper vi själva hade var små, därför blev det ganska naturligt att hitta någonting 
skrivet om fenomenet vi ville undersöka. Problemområdet har hjälpt oss ställa en 
fråga och syften som vi ska svara på med undersökningen, därefter har vi letat 
teori att stödja undersökningen på. 
 
Vi har valt att utgå från teorier om förändring, vad förändring är och specifikt hur 
införande av IT kan förändra organisationer. Ett annat teoretiskt område vi valt att 
behandla är planeringsskedet vid införande av IS. Detta område inkluderar strate-
gisk planering och mer specifikt, strategisk IS/IT-planering. Dessa teorier ska visa 
förändringar från ett planeringsperspektiv, det vill säga hur organisationer plane-
rar för förändringar och hur planeringen genomförs. Det sista teoretiska området 
handlar om användning, det skeende i införandet där förändringarna uppstår. Om-
rådet inkluderar effekter och orsaker till förändringar i organisationer vid infö-
rande av IS. 
 
Denna ansats till forskningsarbete kallas för deduktiv ansats. Den deduktiva an-
satsen går kortfattat ut på att forskaren utifrån teorier och teoretiskt resonemang 
prövar teorierna empiriskt. Denna test av teorierna ger forskaren en möjlighet att 
dra slutsatser om händelser utifrån teorin (Backman 1998, s48). Valet av den de-
duktiva ansatsen kommer från att vi väljer att utgå från det teoriområde vi valt för 
undersökningen. Det teoretiska stödet ska hjälpa oss att genomföra undersök-
ningen. 
 
Vi anser att en djupgående undersökning med ett fåtal utvalda respondenter ska 
kunna visa vilka förändringar som uppstått vid användandet av webbaserad själv-
betjäning. Det finns två olika ansatser för att genomföra undersökningen, den 
kvantitativa eller den kvalitativa. För oss är det naturligt att välja en kvalitativ 
ansats för att genomföra undersökningen. Med den kvalitativa ansatsen blir det 
möjligt för oss att beskriva det ämne vi valt att studera samt att redovisa de ut-
valda respondenternas syn på samma företeelse. 
 
Valet av metod beror på vad som ska undersökas. Den ansats som är vanligast att 
använda sig av för att bland annat ta reda på värderingar, uppfattning och tolk-
ningar är den kvalitativa ansatsen (Backman 1998, s48). Vid tillfällen då forska-
ren är intresserad av att försöka förstå hur människor resonerar eller reagerar, är 
en kvalitativ studie passande (Trost 1997, s15-16). 
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Med stöd i ovanstående ansatser blev nästa steg i undersökningen att välja någon 
övergripande undersökningsmetod. Förutom att ämnesområdet är intressant för 
oss själva, tror vi även att organisationer som funderat på ett webbaserat självbe-
tjäningssystem också kan dra nytta av denna undersökning. För att genomföra 
undersökningen har vi valt att göra en fallstudie. Denna fallstudie ska hjälpa oss 
att forma och strukturera undersökningen samt hjälpa oss att hantera insamlad 
data. 
 
2.2 Fallstudie 
En fallstudie är en undersökningsstrategi där forskaren vill undersöka olika hän-
delser hos individer, grupper eller organisationer. Med en fallstudie är det möjligt 
att undersöka komplexa sociala fenomen. Fallstudier tillåter forskaren att hålla 
kvar det holistiska7 samt det utmärkande och meningsfulla i olika aktuella händel-
ser (Yin 2003, s1-2). Praktiskt genomförs fallstudien genom att forskaren for-
mulerar ett inledande forskningsproblem eller en fråga. Därefter väljs en analys-
enhet ut dit undersökningen förläggs. Analyser där forskaren försöker förklara, 
förstå eller beskriva tycks passa fallstudier. Fallstudier kan beröra fler än ett fall i 
en och samma studie, den behöver alltså inte begränsas till ett fall (Backman 
1998, s49). 
 
Fallstudien är ett hjälpmedel för att skapa en plan eller strategi för undersökning-
ens genomförande. Fallstudie som strategi har fokus på att främst besvara forsk-
ningsfrågor som går att uttrycka med hur eller varför. Strategin hjälper till att visa 
ett stegvist tillvägagångssätt för att det ska vara lättare att svara på de frågeställ-
ningar undersökningen ska svara på. Målet med strategin är att underlätta arbetet 
för forskaren samt att stärka undersökningens trovärdighet (Yin 2003, s20-21). 
 
Fallstudien passar in för vår undersökning eftersom vi vill ta reda på om införan-
det av den webbaserade självbetjäningen har åstadkommit de förändringar och 
effekter som organisationen eftersträvat. I fallstudien kommer vi därför att under-
söka vilka förväntningar som organisationen haft på IS-införandet, vilka förut-
sedda respektive oförutsedda förändringar som skett i kundserviceverksamheten 
och hur detta har påverkat användarnas arbetsuppgifter. 
 
2.3 Val av undersökningsenheter och respondenter 
En fallstudie kan bland annat utföras hos olika organisationer, myndigheter och 
företag. Undersökningen kan utföras på ett flertal likvärdiga fall, då är det viktigt 
att tänka på olika kriterier för avgränsning. Det är inte ovanligt att det finns 
många olika fall som passar in på de kriterier forskaren ställt upp för undersök-
ningen. Valet av var undersökningen ska utföras kan göras på olika sätt. Något 
fall måste väljas och det vanligaste sättet är att det sker på ett icke sannolikhetsba-
serat, slumpmässigt sätt, till exempel genom val av det mest typiska fallet (Back-
man 1998, s52). 
 

                                                 
7 Synsätt som innebär att man studerar (sammansatta) helheter, inte bara detaljer 
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Vi hade en nödvändig förutsättning för undersökningen, det var att hitta en eller 
flera organisationer som tagit en webbaserad självbetjäning i bruk. Vi valde att 
använda oss av två organisationer för undersökningen. Med underlag från enbart 
en organisation är risken stor att undersökningen blir för tunn. För att vi skulle få 
tillräcklig bredd i det insamlade materialet valde vi att kontakta två respondenter 
per undersökningsenhet. Vi anser att detta underlag totalt kan anses som rimligt 
med tanke på undersökningens omfattning. För att det skulle vara möjligt att hitta 
förutsatta organisationer var vi tvungna att förutsättningslöst diskutera vilka orga-
nisationer som var tillgängliga för vår undersökning. Rent praktiskt gjorde vi det 
genom att räkna upp ett antal organisationer vi kom att tänka på som vi trodde 
hade en webbaserad tjänst tillgänglig. När vi räknat upp ett 20-tal organisationer 
bestämde vi oss för att närmare undersöka vilken typ av webbaserad tjänst de 
olika organisationerna erbjöd på sin webbsida. Genom studien av organisationer-
nas webbsidor ville vi ta reda på vilka av organisationerna som skulle passa för 
undersökningen. 
 
Organisationerna som verkade passa för undersökningen presenterade centrala 
telefonnummer eller allmänna e-postadresser på sina webbsidor. Vi kunde inled-
ningsvis alltså välja att ringa upp organisationerna eller kontakta dem via e-post. 
Vi såg en fördel med att kontakta organisationerna med e-post. Med e-post kunde 
vi snabbt ta kontakt med flera organisationer. Vi valde ut ett antal av de organisa-
tioner vi ansåg som tänkbara undersökningsenheter och kontaktade dem med e-
post via allmänna e-postadresser. Valet grundar sig på att vi tyckte att det var in-
tressanta undersökningsenheter som vi hade liten inblick i sedan tidigare. Vi hade 
också en känsla av att det inte tidigare utförts speciellt många liknande undersök-
ningar bland dessa organisationer. Det första kontaktutskicket innehöll en förfrå-
gan om kontaktpersoner och en kortfattat beskrivning av vad vi ville undersöka. 
Syftet var att få fram namn på personer som skulle vara lämpliga respondenter. 
 
Efter vi fått svar med information kring kontaktperson ringde vi upp kontaktper-
sonen och gav en bakgrund till examensarbetet, samtidigt som vi fick mer infor-
mation om kontaktpersonen. Detta var ett nödvändigt steg för att vi skulle kunna 
avgöra om personen skulle passa som respondent till undersökningen. Vi ville 
försäkra oss om att personen hade rätt kunskap för att besvara våra frågor. Kon-
takten via telefonsamtal mynnade ut i en preliminär bokning av telefonintervju 
med lämplig respondent i organisationen. Vi informerade också kontaktpersonen 
om praktiska detaljer kring undersökningen, som ungefärligt datum för utskick av 
frågeformulär och möjligheter till komplettering av frågor efter att intervjun ut-
förts. 
 
Kriterierna vi hade för eftersökta respondenter var att vi ville hitta planerare som 
deltagit i planering av den webbaserade självbetjäningstjänsten, samt användare 
som befann sig i den verksamhet som berördes av tjänstens införande. Respon-
denterna skulle också ha arbetat i organisationen både före och efter själva infö-
randet av tjänsten. Detta ansåg vi som nödvändigt för att vi skulle få responden-
ternas uppfattning om förändringar och effekter som uppstått i verksamheten som 
en följd av införandet av självbetjäningstjänsten. 
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2.4 Datainsamling 
Fallstudien stöder ett flertal olika datainsamlingsmetoder, däribland intervjuer 
(Yin 2003, s89). Vi kommer att använda oss av intervjuer i undersökningen. Valet 
att använda intervjuer kommer från den kvalitativa ansatsen till arbetet. För att 
kunna besvara undersökningens frågeställning anser vi att intervjuer är den lämp-
ligaste datainsamlingsmetoden. 
 
Det finns olika slags intervjuer, den vanligaste uppdelningen är i vilken grad in-
tervjuerna är standardiserade och strukturerade. En hög grad av standardisering 
innebär att frågor ser likadana ut och att intervjusituationer är densamma för alla 
intervjutillfällen som en undersökning innehåller. Ett strukturerat frågeunderlag 
betyder att fasta svarsalternativ används, medan ett ostrukturerat intervjuunderlag 
har öppna svarsalternativ (Trost 1997, s19-22). 
 
Intervjuerna kommer att genomföras med hjälp av telefon. Vid intervjutillfällena 
vill vi få respondenterna att berätta så mycket som möjligt kring de frågor vi valt 
att ställa. Detta förfarande krävde att frågeunderlaget var standardiserat men inte 
strukturerat. Valet att använda ett standardiserat men ostrukturerat frågeunderlag 
ansåg vi ge oss en fördel. Det tillåter att respondenterna fritt och i sin egen ord-
ning kan tala utifrån frågeunderlaget. Nackdelen med det är att det kommer krä-
vas mer av oss som sköter intervjun eftersom vi måste vara på vår vakt och se till 
så att alla frågor blir besvarade. Vi tror ändå att fördelarna överväger nackdelarna. 
Det kommer att löna sig att använda ett standardiserat och ostrukturerat angrepps-
sätt för intervjuerna, eftersom vi tror att det ger oss en större bredd att analysera. 
 
Det frågeunderlag vi kommer att använda oss av vid intervjuer kring planering, se 
bilaga 1, bygger på teorietiskt material som vi redovisar i kapitel 3.4.2. Frågeun-
derlaget för intervjuer om användning, se bilaga 2, skapades ur det teoretiska ma-
terialet vi redovisar i kapitel 3.3 och 3.4. 
 
2.5 Bearbetning av insamlad data 
Yin (2003, s 111) menar att det är viktigt att använda sig av en analysstrategi när 
data ska bearbetas. Strategin ska hjälpa till att behandla insamlat material rättvist, 
ta fram analytiska slutsatser samt utesluta alternativa tolkningar. En sådan strategi 
är att förlita sig på de teoretiska påståenden som legat till grund för undersök-
ningen. Det teoretiska materialet formar datainsamlingen samt relevanta analys-
strategier. 
 
Strategin som grundar sig i teoretiska antaganden passar in för denna undersök-
ning. Vid datainsamlingen utgår vi från de teoretiska områden vi valt ut. Data vi 
samlar in kommer att sammanställas utifrån vad som är relevant för syftet och 
forskningsfrågan. Sammanställningen kommer vi att presentera utifrån de över-
gripande frågeområden vi valt att använda oss av. 
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Analysarbetet kan underlättas om viss strukturering planeras innan datainsamling-
en påbörjas. Struktureringen kan ske efter teman (tematisering) eller efter katego-
rier (kategorisering). Själva analysen går ut på att försöka tränga igenom insamlad 
data och sålla bort sådant som inte direkt ger de svar som eftersöks för att det ska 
vara möjligt att återge en helhetsbild och möjliga underliggande orsaksmekanis-
mer. Insamlad data ska registreras på något sätt för att det ska vara möjligt att 
bearbeta och analysera det. För att det ska vara möjligt måste data organiseras och 
struktureras på något sätt. Ett möjligt sätt att underlätta arbetet är att ta hjälp av 
datorer i analysmomentet (Backman 1998, s54).  
 
Innan vi utförde datainsamlingen bestämde vi att intervjuerna skulle skrivas ned i 
separata textdokument och därefter skrivas ut på papper. Detta för att det skulle 
underlätta det framtida analysarbetet. Förfarandet, med att ha intervjuerna ut-
skrivna, anser vi kommer att underlätta analysarbetet. Vi tror att det blir lättare att 
identifiera nyckelord från den teoretiska bakgrunden som har betydelse för ana-
lysarbetet. 
 
Utgångspunkterna vi har för analysarbetet, är att ta reda på förväntningar, bekräfta 
vilka typer av förändringar som inträffat i verksamheten. Därefter ska vi dela upp 
förändringarna i planerade och oplanerade förändringar och till sist visa vilka ef-
fekter införande och användning av webbaserade självbetjäningstjänster har i de 
undersökta organisationerna. Dessa utgångspunkter ligger till grund för hur vi 
väljer att kategorisera det insamlade materialet. Kategorierna som utgörs av för-
väntningar, planerade och oplanerade förändringar samt effekter kommer att 
underlätta analysen av respondenternas svar och sammanfattningen av insamlad 
data. 
 
Planerarnas svar, som kommer att ligga på organisationsnivå, ska visa vilka för-
väntningar som funnits i organisationen och vilka förändringar som organisatio-
nen planerat för. Användarnas svar, som kommer att ligga på verksamhetsnivå, 
ska också visa vilka förväntningar som funnits i organisationen, men också vilka 
planerade och oplanerade förändringar som uppstått. 
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2.6 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 
Det finns fyra sätt att bedöma kvaliteten eller giltigheten i en undersökning, dessa 
olika sätt kallas för konstruktionsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 
reliabilitet (Yin 2003, s33-34). 
 
Konstruktionsvaliditet beskrivs som ett sätt att öka mätbarheten i undersökningen. 
Genom att använda flera olika beviskällor, upprätta en kedja av bevis samt att låta 
respondenterna läsa igenom ett utkast på fallstudien är det möjligt att upprätthålla 
en god konstruktionsvaliditet. Praktiskt genomförs detta genom att forskaren utför 
datainsamlingen hos flera personer, flera dokument och så vidare. En kedja av 
bevis innebär att den som läser undersökningen och som inte varit delaktig på 
något sätt, på ett enkelt sätt kan följa forskarens tillvägagångssätt. Begreppet in-
tern validitet används i kausala och beskrivande undersökningar. I dessa typer av 
undersökningar försöker forskaren avgöra om en händelse leder till en annan hän-
delse. Den interna validiteten kan påverkas negativt om forskaren antar att dessa 
två händelser har ett samband, men missar ytterligare händelser som har inverkan 
på sambandet. Om det finns mönster mellan den empiriska delen av undersök-
ningen och teorin, stärks däremot den interna validiteten i undersökningens re-
sultat. Extern validitet innebär att bestämma om studiens slutsatser går att genera-
lisera utifrån undersökningens fallstudie. Genom att utgå från befintlig teori är det 
möjligt att stärka den externa validiteten. Hög extern validitet betyder att studiens 
slutsatser går att applicera på andra liknande situationer inom det avgränsade om-
rådet (Yin 2003, s35-37). 
 
Reliabilitet, eller undersökningens tillförlitlighet, handlar om på vilket sätt det är 
möjligt att upprepa undersökningen genom att följa ett beskrivet tillvägagångssätt. 
Genom att följa dessa beskrivningar och dokumentation ska det vara möjligt att 
komma fram till samma resultat och slutsats. Målet med reliabiliteten är att 
minska fel och fördomar som kan uppkomma vid undersökningar. En förutsätt-
ning för att någon annan ska kunna utföra en tidigare undersökning är att tillväga-
gångssättet finns dokumenterat. Ett möjligt sätt att öka undersökningens tillförlit-
lighet är att dela upp undersökningen i flera delmoment, samtidigt som allt doku-
menteras. Detta innefattar även att beslut som fattas under resans gång noteras 
(Yin 2003, s37-38). 
 
Datainsamlingen måste ske under någorlunda ordnade former för att den ska an-
ses trovärdig och tillförlitlig. Det är nödvändigt för forskaren att kunna visa hur 
resultat uppnåtts för att det ska vara möjligt att stärka trovärdigheten i data som 
samlats in och den analys som gjorts. Forskaren måste kunna visa på vilket sätt 
data samlats in, för att de ska kunna anses som seriösa och relevanta för under-
sökningen (Trost 1997, s102). 
 
Objektivitet måste forskaren också ta hänsyn till. Personliga åsikter och fördomar 
hör inte hemma i en vetenskaplig rapport. Helt objektiv är det givetvis svårt att 
vara, men forskarens åsikter ska inte ha någon betydelse vid intervjutillfället. Det 
ska vara upp till läsaren att själv kunna ta ställning till undersökningens svar och 
diskussioner (Trost 1997, s100). 
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För att öka undersökningens validitet och reliabilitet kommer vi att dokumentera 
undersökningens valda tillvägagångssätt. Vid intervjutillfällena kommer vi att 
använda oss av olika frågeunderlag, genom underlagen blir det möjligt för oss att 
upprätthålla en gemensam struktur på intervjuerna. Frågeunderlaget kommer även 
att tjäna som ett stöd så att vi kan försäkrar oss om att alla frågor tas upp under 
intervjuerna. Alla intervjuer spelas in på band, därmed kan vi också försäkra oss 
om att vi får med respondenternas hela svar. Efter genomförda intervjuer kommer 
vi att ordagrant skriva ut alla intervjuer till textdokument. Slutligen kommer vi att 
bifoga de frågeunderlag vi använt som bilagor. Innan intervjuerna kommer att äga 
rum skickar vi ut frågeunderlagen till berörda respondenter. 
 
För att vara så objektiva som möjligt kommer vi att tillåta respondenterna att tala 
fritt från de frågeunderlag vi skickar ut till dem. Efter genomförda intervjuer 
kommer vi även att redovisa en sammanställning av svaren och låta responden-
terna kommentera dessa. 
 
2.7 Metoddiskussion 
Ett arbete blir aldrig perfekt, oavsett hur mycket tid och energi som läggs ner på 
det. Vi har försökt förhindra missförstånd och oklarheter genom att noggrant be-
skriva vårt tillvägagångssätt i metodkapitlet. Den genomförda datainsamlingen 
redovisas i form av sammanställningar, frågeunderlagen finns bifogade som 
bilagor för att höja trovärdigheten i arbetet. 
 
Vid val och letande av undersökningsenheter är det alltid svårt att upprätta den 
första kontakten. Vi känner att det hade varit möjligt för oss att göra det på ett 
bättre sätt än det vi valde att göra. Vi utgick från e-postkontakter med ett flertal 
organisationer, eftersom vi ville komma i kontakt med så många organisationer 
som möjligt på kort tid. Den stora nackdelen med det visade sig vara att alla orga-
nisationer inte förstod vad vi egentligen ville undersöka eller vilken person vi 
ville komma i kontakt med. Ett väl avvägt antal telefonsamtal hade förmodligen 
varit ett bättre alternativ för att komma i kontakt med det antalet organisationer vi 
ville. Trots att det till en början kändes svårt att komma i kontakt med vissa orga-
nisationer via e-post fick vi ändå svar av ett flertal organisationer som hänvisade 
oss till eventuella kontaktpersoner. Den lärdom vi kan dra av det är att när kontakt 
ska skapas via e-post kan det vara svårt att kortfattat beskriva anledningen till att 
kontakten tagits och att samtidigt kunna ge tillräckligt med information så att 
mottagaren kan vidarebefordra meddelandet till rätt person. 
 
Vi anser att vi gjort vårt bästa för att ha en objektiv ansats till undersökningen 
genom att vi bland annat tillåtit respondenterna tala fritt från de frågor vi ställt 
svar. Innan själva intervjuerna påbörjats har vi erbjudit respondenterna möjlighet 
att ställa frågor kring det frågeunderlag vi skickat ut. Respondenterna har också 
haft möjlighet att lägga till egna tankar och åsikter efter vi gått igenom frågeun-
derlaget. För att vara säkra på att intervjuerna blev rätt återgivna spelade vi in alla 
intervjuer och skrev sedan ner dem ordagrant i textdokument. Efter intervjutill-
fället har respondenterna fått ta del av sammanfattningen av intervjuerna och på 
så vis erbjudits möjlighet att rätta eventuella felaktigheter av oss. 
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3 Teori 
Det här kapitlet innehåller teori om självbetjäning, webbaserad självbetjäning, 
införande, förändringar vid införandet, planering, strategisk planering, strategisk 
IS/IT-planering, användning, planerade förändringar, oplanerade förändringar 
och effekter. 
 
3.1 Självbetjäning 
Självbetjäning innebär att kunden betjänar sig själv i butik eller matservering eller 
dylikt: självbetjäningshylla; självbetjäningsmack; affären har gått över till själv-
betjäning för att spara in på personalkostnaderna (Nationalencyklopedin, 2003-
11-24). 
 
Konceptet med att tillåta kunder hjälpa sig själva kommer från tiden sent 1980-tal 
och tidigt 1990-tal. Då var det var många företag som försökte minska antalet 
anställda på företagens callcenter för att kunna spara pengar. Problemet med de 
självbetjäningstjänsterna var att de helt enkelt inte fungerade som det var tänkt 
(Bannan 2003, s13). 
 
Den tekniska förbättringen har förändrat förutsättningarna för självbetjäning. 
Tack vare detta är det numera verkligen möjligt att göra besparingar. Det har skett 
en ökning av antalet olika självbetjäningstjänster och det finns numera ett tiotal 
olika tekniska kategorier av självbetjäning som exempelvis portaler, sökfunktio-
ner, röstbaserad självbetjäning och FAQ. För att företag ska kunna erbjuda en bra 
självbetjäning behöver de flesta företag inte tillhandahålla mer än en eller två av 
kategorierna (Bannan 2003, s13). 
 
Enligt regeringens proposition 1997/98:136 innebär begreppet självbetjäning en 
möjlighet att komma åt information, blanketter, föreskrifter, lagar och förordning-
ar från myndigheter på elektronisk väg. Självbetjäning innebär också att det finns 
en möjlighet att elektroniskt kunna lämna in blanketter och uppgifter till olika 
myndigheter. Denna självbetjäning innebär att det skapas bättre möjligheter att 
komma åt myndigheternas tjänster, samtidigt som myndigheterna kan uppnå ef-
fektivitetsvinster. 
 
Självbetjäning kan därmed, oavsett typ av organisation, ses som ett sätt där orga-
nisationer erbjuder sina kunder eller affärspartners en möjlighet att utföra vissa 
tjänster själva. Där anledningarna till införande av självbetjäningen är av olika 
slag. 
 
3.1.1 Webbaserad självbetjäning 
Webbaserad självbetjäning kan på samma sätt som vanlig, traditionell självbetjä-
ning erbjuda kunder information och tillhandahålla möjligheter för kunder att 
utföra vissa rutinmässiga transaktioner själva. Den stora skillnaden är att den 
webbaserade självbetjäningen går via kanalen Internet. Den webbaserade självbe-
tjäningen anses vara ett effektivt sätt att hålla kvar kunder samtidigt som det är 
möjligt att öka lönsamheten i kundrelationerna. Den webbaserade självbetjäning-
en gör det samtidigt möjligt att skära ner kundservicekostnaderna (Chambers 
2001, s39). 
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Webbaserad självbetjäning lämpar sig bäst för enkla och upprepande interaktioner 
som förfrågningshantering och adressändring. Rutinmässiga informationsförfråg-
ningar och transaktioner förlitar sig ofta på samma slags information och håller 
sig vid gemensamma processer som har liten avvikelse. Med den webbaserade 
självbetjäningen är det möjligt för kunder att navigera och söka bland information 
som ligger lagrad i centrala kunskapsbaser eller i olika affärssystem (Chambers 
2001, s39-40). 
 
En webbaserad självbetjäningsmodul fungerar som en tjänst på företags eller or-
ganisationers webbplatser, oftast på samma webbserver8. Dessa självbetjänings-
moduler kräver väldigt lite underhåll, dessutom kräver de heller ingen speciell 
anpassning eftersom åtkomsten sker genom en vanlig webbläsare9 (Chambers 
2001, s39-40). 
 
Om det ska vara möjligt att kunna genomföra olika slags transaktioner och det ska 
vara möjligt att komma åt kundspecifik information måste den webbaserade 
självbetjäningsmodulen vara integrerad med något affärssystem (Chambers 2001, 
s39-40). 
 
3.2 Införande 
Införande av system handlar ofta om att systemet ska införas i en verksamhet, där 
det också driftssätts. Systeminförande som sker utan att verksamhetens användare 
blir introducerade eller får support på systemet har liten chans att bli accepterade 
av användarna. Ett sätt att undvika problem vid ett systeminförande är att detalj-
planera införandeprocessen och påbörja den processen tidigt i utvecklingsarbetet. 
Andra sätt för att underlätta införandet är utbildning, tillgång till handböcker och 
annan dokumentation (Gulliksen & Göransson 2002, s169-170). 
 
Vid införande av system krävs alltid vissa anpassningar av systemet till den orga-
nisation systemet ska verka i. Risken med denna anpassning är att tid och resurser 
som krävs underskattas vilket kan försvåra införandet. Vid införande är det viktigt 
att informera användarna samt att planera för utbildning och olika hjälpresurser. 
Information och utbildning ökar användarnas inställning och motivation till sy-
steminförandet. Inställning och motivation går också att öka genom att visa att 
systemet blir en tillgång för användarna, det vill säga att systemet kommer att 
underlätta användarnas arbetsuppgifter (Allwood 1998, s107, 109, 114). 
 
Ett införande av IS handlar inte bara om att genomföra tekniska förändringar med 
minsta möjliga motstånd. Organisationen bör även inkludera hantering av lång-
siktiga förändringar i begreppet. Bland annat förändringar i arbetsuppgifter bör 
kunna förutses och hanteras som en del i införandeprocessen (Robey 1987, s76). 
 

                                                 
8 Programsystem eller dator som fullgör en avgränsad uppgift eller tjänst i ett nät av datorer (Na-
tionalencyklopedin 2004-01-04). 
9 Internetprogram som via särskilt kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor 
kodade i sidbeskrivningsspråket HTML (Nationalencyklopedin 2004-01-04). 
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Vid införandet tar organisationerna inte alltid tillräcklig hänsyn till sociala och 
organisatoriska förhållanden vilket visar sig i organisationens val av modeller och 
arbetsmetoder för systeminförandet. Ökade insikter i dessa förhållanden bör 
kunna användas som stöd vid införandet (Gäre 2003, s5). 
 
Idag tenderar organisationerna att titta väl mycket på exempelvis ekonomiska 
aspekter medan aktiviteter som människor i organisationen utför vid IS-införandet 
kommer i skymundan: ”Ett införande av IS handlar i första hand om människors 
aktiviteter, enskilt och tillsammans, både i samband med införande men framför-
allt i det dagliga arbetet. Människor är insiktsfulla och insikter vinns enskilt och i 
samverkan med andra. Uppgifters innehåll och sätt att utföra dem på influeras av 
mycket annat än till exempel en nedbrytning av verksamhetsvisioner och affärs-
planer i aktiviteter och budgets” (Gäre 2003, s23). 
 
Införandeprocessen kan delas upp genom att en gräns dras mellan organisationens 
fokusering på verksamhet och teknik. Denna gränsdragning illustreras i figur 3.1. 
Vid planering för IS och användning av IS fokuserar organisationen på verksam-
heten och vid installationen fokuserar organisationen på tekniken (Gäre 2003, 
s42). 
 

Planering AnvändningInstallation

Tid 

Verksamhetsfokus Verksamhetsfokus Teknikfokus

 
Figur 3.1: Illustration av olika tidsmässiga skeden av IS-införande. Bildens inringade 
områden visar det fokus på införande av IS som denna uppsats har. Bilden är fritt omar-
betad (Gäre 2003, s42). 
 
3.3 Förändring vid införande 
Vad är det som driver förändringar? Förändringar i en organisations omgivning är 
det viktigaste skälet till förändring och utveckling. Ny teknologi och ändrade la-
gar är exempel på förändrad omgivning, men även hot i olika former kan förändra 
förutsättningar. Det gör att en organisation måste kunna rätta sig efter nya förut-
sättningar för att ha en chans att överleva (Alarik 1988, s9). 
 
Organisationsutveckling kan ske systematiskt och formellt eller intuitivt och in-
formellt. Hur en organisations ledning väljer att formulera mål, strategier, beslut 
och genomförande kommer att styra utvecklingen. Valen begränsas av yttre fakto-
rer som efterfrågan, konkurrens, lagar, avtal, råvarupriser, resurser och befintlig 
organisationsstruktur. Organisationsutveckling handlar om på vilket sätt en orga-
nisations ledning kan styra en utveckling inom identifierade begränsningar. Målet 
för utvecklingen blir att hitta en så effektiv organisationsstruktur och affärsidé 
som möjligt och utfallet av utvecklingen beror på vilka metoder som använts för 
att specificera mål, strategier, beslutsfattande och beslutsgenomförande (Alarik 
1988, s13). 
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Operativ styrning utmärks traditionellt av en rationell syn. Det innebär att en pla-
neringsprocess ofta inleds med att bestämma exakta och mätbara mål. Utifrån 
målen tas olika handlingsalternativ fram. Därefter väljs det alternativ som på bästa 
sätt tillgodoser målet. Denna process är formell och följer något bestämt mönster. 
Under processens gång produceras utförliga och nedskrivna planer. Strategisk 
styrning domineras av en syn på processer och har inte samma betoning på ratio-
nalitet. Här är det istället visioner som ska leda planeringsprocessen, inte exakta 
mål. Planeringsprocessen ska genomföras så att deltagarna får en chans att lära sig 
av andra. Erfarenheter deltagarna får med sig under planeringsprocessen kommer 
att påverka och förändra den slutliga visionen (Alarik 1988, s13). 
 
Ledningen för en organisation har två huvuduppgifter: att styra löpande verksam-
het och styra långsiktig utveckling. Att ha samma metoder för att styra bägge hu-
vuduppgifterna är inte möjligt. Det beror på att metoder för löpande verksamhet 
ofta kräver stabilitet, att strukturen i organisationen i stort sett är oförändrad. Fo-
kus ligger på organisationens inre effektivitet, en strävan efter att göra saker rätt. 
Metoder för utveckling kräver flexibilitet, förändringar i omgivningen kommer att 
orsaka strukturförändringar. Det kräver att fokus ligger på en yttre effektivitet, att 
rätt saker görs (Alarik 1988, s9-10). 
 
En långsiktsplanering ska visa långsikta mål för en organisations olika funktioner 
och baserar sig på prognoser. En skillnad mellan långsiktig planering och strate-
gisk planering är synen på framtiden. Långsiktig planering utgår från att det är 
möjligt att göra förutsägelser om framtiden. Strategisk planering har inga sådana 
förhoppningar till prognoser. Där är utgångspunkten att förändringar uppstår förr 
eller senare och det kommer att tvinga fram omvärdering av befintliga strategier 
(Alarik 1988, s47, 49). 
 
I dag ser många organisationer teknologin som en möjlighet att genomföra för-
ändringar, men organisationerna lyckas inte ta tillvara denna möjlighet vid infö-
randet av teknologin. Detta misslyckande är en orsak till problem som uppstår vid 
införandet och en utmaning för de organisationer som vill använda teknologin 
som ett medel till förändring (Orlikowski & Debra Hofman 1997, s1). 
 
Det traditionella perspektivet på teknologi och organisationsförändring fungerar 
inte idag där organisationernas spelrum snabbt ändras. Traditionella modeller, 
exempelvis Lewin´s klassiska modell om upptining, förändring och nedfrysning, 
är inte skapade för organisationer som befinner sig i dagens situation där spelreg-
ler snabbt kan ändras. Två antaganden skiljer en modell som är anpassad efter 
dagens situation från traditionella modeller. Det första antagandet är att föränd-
ringar som associeras till införande av ny teknologi kan beskrivs som en fortlö-
pande process i stället för en aktivitet som tar slut samtidigt som organisationen 
återgår till stabilt tillstånd. Det andra antagandet är att oförutsedda teknologiska 
och organisatoriska förändringar kommer att uppstå under den fortlöpande pro-
cessen (Orlikowski & Debra Hofman 1997, s1-3). 
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IS-införande och förändring kan beskrivas i verksamhetens regler, normer, kultur, 
aktiviteter, processer och dess aktörer. Om IS-införandet förändrar regler, normer 
och kultur har det en indirekt inverkan på utförandet av verksamhetens aktiviteter 
och därigenom påverkas också verksamhetens produkter. Om införandet betraktas 
som verksamhetsförändring kan faktorer som avser sociala förhållanden bidra till 
bilden av förändringar eller uteblivna förändringar. Utgångspunkten i ovanstående 
synsätt är att en förändring i verksamheten också leder till en förändring av det 
sociala systemet. Aktiviteter för att stötta användning och verksamhetsutveckling 
vid införandet ses som viktiga i detta perspektiv (Gäre 2003, s43-47). 
 
3.4 Strategisk planering 
Strategisk planering är en ständigt pågående tankeprocess som inom vissa givna 
ramar ska svara upp mot förändringar i omgivningen. Strategisk planering anses 
passa bäst för organisationer som är decentraliserade10 där olika strategier utarbe-
tas för affärsenheter på olika nivåer i organisationen. I dessa typer av organisatio-
ner är chefer på olika nivåer ansvariga för planering samt att planerna genomförs 
(Pehrsson 1988, s17-18). 
 
En omvärldsanalys ska visa på trender och förändring i organisationens omvärld. 
Omvärldsanalyser ska upptäcka organisationers möjligheter och hot och kan bidra 
till bättre framförhållning och högre beredskap. En analys av interna förutsätt-
ningar ska kunna visa på organisationers styrkor och svagheter i förhållande till 
konkurrenter. Analysen ska bedöma organisationers funktioner och visa var det 
eventuellt går att ta tillvara på framtida möjligheter och hot (Alarik 1988, s49). 
 
Ett viktigt moment vid strategisk planering är att tillvarata tidigare erfarenheter 
och ha ett reflektivt tankesätt. Den strategi en organisation fullföljt visar hur orga-
nisationen över tiden agerat för att överleva. Framtida strategier blir den riktning 
som organisationer väljer för sina produkter och marknader med hänsyn till vilka 
förutsättningar och resurser som finns tillgängliga samt den situation som råder i 
omvärlden (Pehrsson 1988, s21, 25). 
 

                                                 
10 Dela upp och sprida (viss funktion) på flera institutioner eller personer med avseende på tidigare 
samlad verksamhet, maktutövning etcetera (Nationalencyklopedin 2004-01-04). 
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Formell strategisk planering kan ses som ett instrument för analys av omgivning-
ens förändring, men också för att bedöma interna förutsättningar. En sådan analys 
kan ligga till grund för utformning av affärsidéer och strategier, men också för 
utvärdering av olika strategier. Formell strategisk planering är en process för be-
slutsfattning där strategier formuleras. Processens aktiviteter visar vilken strate-
gisk utveckling som ägt rum och vilken som för närvarande pågår. Denna insikt 
visar hur affärsstrategier utvecklas och vad som kan ha styrt utvecklingen, allt för 
att underlätta kommande strategiska val (Pehrsson 1988, s18). Se figur 3.2 för en 
översiktlig illustration av formell strategisk planering. 
 

 
Figur 3.2: Formell strategisk planering (Pehrsson 1988, s36) 
 
Den strategiska planeringen i en organisation påverkas av vilken planeringsstil 
ledningen har. Om ledningen är intresserad av strategisk planering använder led-
ningen mycket av sin tid till planering. Detta formar i stor utsträckning plane-
ringsstilen för hela organisationen och visar sig mer eller mindre även på organi-
sationens lägre nivåer (Pehrsson 1988, s21, 38). 
 
Strategier är långsiktiga planer där taktik för överlevnad och utveckling formule-
ras, hur dessa planer ser ut beror på hur omvärlden förändras. Vanligtvis formule-
ras strategier i något system för strategisk planering. Strategier utformas inom 
ramen för en organisations affärsidé och anger hur organisationen vill bedriva sin 
verksamhet eller förändra sig. Affärsidéer ska spegla verksamheters karaktär, ex-
empelvis vilka produkter som erbjuds olika kunder. En strategi är enklare att 
ändra på jämfört med affärsidéer eftersom strategierna visar vilken riktning som 
valts och kan variera med tiden (Pehrsson 1988, s21, 24, 25). 
 
Organisationers omvärld består av fysiska och sociala faktorer utanför organisa-
tionsgränserna. Omvärlden kan delas upp i fyra sektorer: affärsklimat, kunder, 
konkurrenter och teknik. I dessa sektorer sker ständiga förändringar som organi-
sationer måste ta ställning till. Beroende på hur förändringarna tolkas och vilka 
beslut som fattas utifrån tolkningarna kommer de att påverka organisationer på ett 
positivt eller negativt sätt (Pehrsson 1988, s22). 
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Formella planeringssystem ger ett ökat förutseende och underlättar uppgifter för 
ledningen. När affärsbeslut ska fattas är det ofta många aktörer inblandade. Om 
alla åtgärder ska kunna utföras, krävs samordning. Användandet av formell plane-
ring underlättar samordningsarbetet väsentligt. Användning av formell strategisk 
planering tillåter aktörer från organisationens alla olika nivåer att avsätta tid åt 
strategiskt tänkande samt ger aktörerna möjlighet till utbyte av idéer (Pehrsson 
1988, s17-18). 
 
Ett planeringssystem består av processer som iterativt utarbetar bland annat stra-
tegier. Formella strategiska planeringsprocesser pågår på olika nivåer i organisa-
tioner och sköts av olika aktörer. Processernas innehåll påverkas av hur olika ak-
törer hanterar processernas aktiviteter. Dessa processer ska alltså resultera i olika 
skriftliga strategier (Pehrsson 1988, s35). 
 
Centrala aktörer i formell strategisk planering är lönsamhetsansvariga chefer ef-
tersom de på olika sätt får hjälp av andra när systemets huvudaktiviteter, bedöm-
ning och formulering, ska genomföras. Vanligtvis sker någon slags fördelning av 
planeringsuppgifter mellan olika aktörer. En sådan fördelning sker inte bara på 
organisatorisk nivå utan även mellan nivåerna. Organisationens högsta nivå, led-
ningen, kan exempelvis ge ekonomiska ramar för lägre nivåer i organisationen 
(Pehrsson 1988, s35-36). 
 
3.4.1 Strategisk IS/IT planering 
Planering för IS inkluderar all planering för alla IS i organisationen. Det innebär 
att planera för att införa, använda, förändra eller att ta bort IS (Maddison & 
Darnton 1996, s85). 
 
Planering i sig är en väsentlig aktivitet där de berörda ledarna koordinerar och 
beslutar om organisationens kollektiva syften, mål och uppgifter. Utifrån detta 
och den övergripande situationen och miljön bestämmer ledarna organisationens 
strategi. Genom att beskriva organisationens övergripande planer och behov och 
också den övergripande synen på IS upprättas relationer inom organisationen. 
Därefter kan ledarna producera en strategi för IS. Aktiviteterna för att producera 
IS-strategin kallas strategisk IS-planering. Den strategiska IS-planeringens ge-
mensamma ansvar bör finnas hos ledare i användarnas avdelningar och i avdel-
ningar med informationstjänster. Den strategiska IS-planeringens handlar om att i 
generella termer identifiera det system som behövs för att förverkliga de strate-
giska planerna och behoven i organisationen (Maddison & Darnton 1996, s90). 
 
Traditionellt brukar strategisk planering klassas som en viktig aktivitet för den 
högsta ledningen i organisationer. Syftet med strategisk planering anses vara att 
minska osäkerhet, få organisationsmedlemmar att sträva mot gemensamma mål, 
upprätta kommunikation mellan olika grupperingar i organisationer samt att för-
söka förutsäga möjligheter för bättre affärer i omgivningen (Segars & Grover 
1999, s199). 
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Litteratur om strategisk planering handlar mycket om att skapa uppfattningar om 
planeringsprocessens dimensioner (eller system) och deras sammankoppling till 
mått på effektivitet. I direkt kontrast till planeringsprocessen har litteratur inom 
IS-området riktat in sig på utveckling av verktyg och olika metodologier för att 
leda och sköta strategisk planering. Metoderna har designats för att kunna hjälpa 
de som planerar för IS att räta in strategierna efter organisationens övergripande 
strategier. I organisationer kan det ske genom att identifiera var IT kan skapa 
konkurrenskraftiga fördelar eller genom analyser av interna processer och data-
spridning (Segars & Grover 1999, s200). 
 
IS-planeringens aktiviteter har stora likheter med den strategiska planeringens 
aktiviteter i organisationerna. Författarna menar att dessa aktiviteter borde kunna 
användas oberoende av organisationens utseende och omgivning. De sex gene-
rella dimensioner som karaktäriserar den strategiska planeringens aktiviteter be-
skrivs kortfattat nedan (Segars & Grover 1999, s200-201). 
 
Omfattning refererar till den strategiska planeringsprocessens förmåga att ta hän-
syn till organisationens mångsidighet. Mångsidighet kan beskrivas som beteenden 
i organisationen när det gäller exempelvis: grundläggande diskussioner kring för-
slag från olika områden i organisationen; prioritering av mål; omsorgsfull avväg-
ning av kostnader, risker och konsekvenser; intensiv informationssökning för att 
utvärdera alternativt agerande och objektiv utvärdering av information eller ex-
pertbedömningar angående alternativt agerande (Segars & Grover 1999, s201). 
 
Formalisering refererar till förekomsten av struktur, teknik, skriftligt tillväga-
gångssätt och policy som ska vägleda planeringsprocessen. En mer formaliserad 
planeringsprocess underlättar informationsdelning medan en mindre formaliserad 
underlättar flexibilitet. Olika grader av formalisering kan eftersträvas beroende på 
hur pass snabba och säkra beslut som organisationen vill kunna fatta (Segars & 
Grover 1999, s201-202). 
 
Fokus refererar till organisationens balans mellan kreativitet och kontroll och dess 
naturliga inflytande på planeringsprocessen. På senare tid har skillnaden mellan 
innovation och integration lyfts in i denna dimension. En innovativ inriktning 
fokuserar på kreativitet i sökandet efter möjligheter och hot i den konkurrerande 
miljön. En integrerande inriktning fokuserar på kontroll genom koordination och 
integration av gemensamma aktiviteter i organisationen (Segars & Grover 1999, 
s202). 
 
Flöde refererar till makt, befogenhet och ansvar över strategisk planering. Ett 
vertikalt planeringsflöde med startpunkt i högsta ledning begränsar deltagandet 
från ledning på lägre nivåer i initialskedet av den strategiska planeringsprocessen. 
I detta fall tar toppledningen och dess gemensamma stab på sig allt ansvar för 
formulering av alla nya strategiska drag. I det motsatta flödet, nerifrån och upp, 
startar planeringsprocessen med idéer och förslag från ledare på operativ och 
funktionell nivå. Rollen för högsta ledning blir då att skapa en gemensam plan 
utifrån förslag från olika delar i organisationen (Segars & Grover 1999, s202). 
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Deltagande refererar till planerarnas representation av funktionella och operativa 
områden och deras engagemang i den strategiska planeringen. Ju färre funktio-
nella och operativa områden som representeras desto mindre engagerade blir 
funktionella och operativa ledare. Ett mindre utbredd representation leder till ökad 
hastighet för undersökning av strategiska alternativ och formulering av den strate-
giska planen. Om planerarna representerar fler funktionella och operativa områ-
den minskar hastighet för undersökningen och formuleringen (Segars & Grover 
1999, s202-203). 
 
Konsistens refererar till hastighet på beslutsfattande och anpassningsförmåga. 
Dimensionen fångar frekvensen i planeringsaktiviteter och frekvensen i utvärde-
ring/revision av strategiska val. En låg konsistensnivå, med sporadiskt engage-
mang, ökar tiden för skapandet av strategiska planer. En hög konsistensnivå ka-
raktäriseras däremot av en kontinuerlig planeringsprocess med frekventa möten, 
konstant kommunikation mellan planerande deltagare och där frekvent värde-
ring/granskning av den strategiska riktningen sker. En sådan konsistens kan vara 
nödvändig att ha om organisationen ska kunna reagera snabbt på oväntade interna 
eller externa förändringar (Segars & Grover 1999, s203). 
 
3.4.2 Förväntningar 
I det skede som kallas planering uppstår förväntningar på det IS som organisatio-
nen väljer att införa i organisationen (Gäre 2003, s3). 
 
Med organisationens förväntningar på IS-införandet menas att organisationen har 
förhoppningar på införandet eller att organisationen anser att en viss utveckling av 
införandet är sannolik. Förväntningarna på införandet kan vara olika för olika 
människor eller för olika verksamheter i organisationen (Gäre 2003, s9). 
 
Ledares och användares förväntningar på införandet skiljer sig åt. Medan led-
ningen beskriver och relaterar förväntningar till hela organisationen talar en an-
vändare om de förväntningar som användaren själv eller en grupp användare har 
(Gäre 2003, s277). 
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3.5 Användning 
Användning av datorer, datorprogram och IS ska underlätta arbetsuppgifter av 
olika slag. Det finns ofta ytterligare ett syfte med användandet av IS, det ska även 
höja kvaliteten på resultatet av arbetsuppgifterna. Ett IS användbarhet avgörs av 
olika egenskaper i den situation systemet används och hur egenskaperna samver-
kar (Allwood 1998, s10). Dessa egenskaper sammanfattas i nedanstående stycke. 
 
För att nå en hög användbarhet bör funktioner i IS vara utformade på ett sätt där 
användaren kan utföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. IS måste vara åtkomligt för 
användaren genom att det exempelvis finns datorer för användaren att arbeta vid. 
Det kan också handla om hur effektivt användaren kan flytta sig från en del av IS 
till en annan. Användaren bör också ha tillgång till olika hjälpresurser, dessa re-
surser kan bestå av kollegor, dokumentation eller stödprogramvara. Användarnas 
inställning till systemet är avgörande för i vilken omfattning ett infört IS kommer 
att användas. Om rätt motivation bland användarna saknas finns det en risk att 
användarna inte kommer använda IS eller helt enkelt använder det felaktigt. Ett 
sätt att öka motivation och inställning är att involvera användarna i IS utveck-
lings- och införandeprocess. Att utbilda användarna i systemet är ett annat sätt att 
öka motivationen. Utbildning ökar användarnas förståelse och förmåga att arbeta 
med systemet (Allwood 1998, s11-13). 
 
3.5.1 Planerade förändringar 
Planerade förändringar kan framförallt relateras till förändringar i systemfunk-
tioner, förändring av verksamhetsregler och aktiviteter samt förändring av instal-
lationsprojektets styrning (Gäre 2003, s44). 
 
För organisationen är det viktigt att kunna införa planerade förändringar, att veta 
när dessa kommer att ske och att samtidigt hålla sig inom budgetramen. In-
förandet förenklas betydligt om koordinering av teknisk och organisatorisk pla-
nering sköts på rätt sätt. Teoretiska modeller visar att anpassning av organisato-
riska förändringar och systemförändringar genererar fler planerade och färre 
oplanerade förändringar. I praktiken kommer dock alltid den sistnämnda föränd-
ringen att uppstå eftersom människorna har begränsade möjligheter att förutse 
framtiden (Robey 1987, s78). 
 
3.5.2 Oplanerade förändringar 
Det finns olika typer av förändringar som organisationer inte kan planera för. De 
uppstår spontant vid lokala innovationer eller introduceras avsiktligt som en reak-
tion på en oväntad möjlighet, händelse eller motgång (Orlikowski & Debra Hof-
man 1997, s3). 
 
Organisationen måste kunna förutse och hantera förändringar som en del i infö-
randeprocessen. Men en stor del av de förändringar som uppstår, exempelvis i 
arbetssätt eller kommunikation, är oavsiktliga. Det här är alltså sådana föränd-
ringar som överraskar systemutvecklare, ledning och användare eftersom organi-
sationen inte kunnat identifiera dessa innan systemet tagits i bruk (Robey 1987, 
s76). 
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Merparten av de förändringar som uppstår vid IS-införandet tillhör kategorin 
oplanerade förändringar. Dessa kan framförallt relateras till förändringar i orga-
nisationsklimat, ledningsengagemang, manövertröghet och i möjligheten att mäta 
införandets konsekvenser (Gäre 2003, s44). 
 
Förändringar är ett resultat av handlingar och processer som utförs av användare. 
Användarna är därför de som först kan uppmärksamma och rapportera oplanerade 
förändringar till ledningen (Gäre 2003, s289). 
 
3.6 Effekter 
Balansen mellan manuella kontra automatiserade lösningar kommer att påverka 
arbetsuppgifterna i organisationen eftersom IT kan användas för att automatisera 
arbetet och ersätta arbetskraft (Maddison & Darnton 1996, s119). 
 
Förbättringar av IS ger ledare på mellannivå ökade resurser för hantering av an-
svar och arbetsuppgifter och för med sig att de klarar av att ha fler anställda under 
sig. Effekten blir att hierarkin i organisationen plattas ut. Förloppet kan också 
beskrivas som att IT producerar en fortgående intern förändring som de anställda 
måste klara av att hantera (Maddison & Darnton 1996, s120). 
 
IS-införandets effekt på organisationen varierar från fall till fall. Det kan leda till 
centralisering11 eller decentralisering av makt. Det kan också resultera i mer rutin-
mässiga eller mer utvecklade arbetsuppgifter, men ofta förekommer ingen föränd-
ring alls (Robey 1987, s72-73). 
 
Kapacitet och begränsning i vald teknologi, ledningens mål samt redan existe-
rande fysisk och organisatorisk struktur är tre faktorer som orsakar förändringar i 
organisationen. Men ingen av dessa faktorer kan ensam förklara varför föränd-
ringarna uppstått. Vid varje specifikt fall av IS-införande kan effekter, på exem-
pelvis arbetsuppgifter, förklaras först när det finns kunskap om ovanstående fak-
torers ömsesidiga påverkan (Robey 1987, 75). 
 
Icke önskvärda förändringar i de anställdas förmåga att sköta sina arbetsuppgifter 
kan motverkas på olika sätt beroende på vad som antas orsaka förändringen. Om 
tekniken i sig orsakar förändringen kan negativa effekter motverkas genom att 
organisationen stoppar, saktar ned eller ökar förändringsgraden av IT. I detta fall 
kan även valet av speciella färdiga IT-lösningar motverka förändringen. Om valet 
av teknik orsakar förändringen kan negativa effekter motverkas genom förbättrad 
design- och resursallokering, förändrad implementeringsstrategi eller förändrad 
taktik. Vissa hävdar att förändringar som orsakas av ett oförutsägbart samspel 
mellan teknik och aktörer inte kan motverkas. Andra hävdar att strategier som på 
ett bättre sätt involverar användaren i analys, design och implementering av IT 
kan motverka oförutsägbara förändringar (Marcus & Robey 1988, s585-589). 
 
Utvecklade ekonomiers produktion är, förutom traditionella faktorer som kapital 
och arbetskraft, beroende av faktorer som går under det gemensamma namnet 
immateriella tillgångar (Brynjolfsson, Hitt & Yang 2002, s138). 

                                                 
11 Förlägga (avgörande delar av verksamhet) till ett enda ställe (Nationalencyklopedin 2004-01-
04). 
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Till detta begrepp räknas bland annat förbättrad kvalitet, nya produkter, kundser-
vice, utveckling av nya varor och tjänster, marknader, affärsprocesser och ar-
betsuppgifter. Dessa faktorer är inte mätbara på samma sätt som traditionella 
faktorer eftersom de inte visar sig som kapitaltillgång eller annan input till organi-
sationen. Effekter på immateriella tillgångar till följd av en IT-investering visar 
sig inte förrän år efter investeringen. Det beror på att organisationen efter hand 
kompletterar investeringen med ytterligare investeringar och anpassningar av tek-
nologin (Brynjolfsson & Hitt 2000, s34). 
 
Traditionell redovisningsteknik fokuserar på observerbara resultat, som pris och 
kvantitet, och nonchalerar immateriella fördelar. Även vid investeringar fokuserar 
tekniken på observerbara aspekter, exempelvis pris och kvantitet för hårdvara, 
medan den mycket större delen av immateriell investering, exempelvis utveckling 
av nya tjänster och skicklighet i arbetsutförande, nonchaleras. Paradoxalt nog har 
datorerna ökat möjligheterna att samla in och analysera data samtidigt som det har 
blivit svårare att mäta den datorstödda ekonomin med konventionella metoder 
(Brynjolfsson & Hitt 2000, s35-38).  
 
Immateriella tillgångar behöver inte vara osynliga. Tvärtom kan de observeras 
och synliggöras på ett antal sätt. Ett sätt är att dokumentera relationen mellan tek-
nologi och organisationsförändring, exempelvis förändringar i organisationens 
efterfrågan på kompetens eller förändringar i personalens befogenheter (Bryn-
jolfsson, Hitt & Yang 2002, s138). 
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4 Empiri 
Det här kapitlet innehåller en presentation av valda undersökningsenheter och 
sammanfattningar av intervjuer med planerare och användare. 
 
4.1 Presentation av valda undersökningsenheter 
 
Organisation A 
Organisationen har varit verksam sedan 1970 och har som huvuduppgift att erbju-
da sina medlemmar service i form av arbetslöshetsersättning. Organisationen hade 
drygt 465 000 medlemmar vid utgången av år 2002. Den första respondenten vi 
intervjuade är informationsansvarig i organisation A och har arbetat där i 15 år. 
Respondenten har också deltagit i den projektgrupp som planerade för organisa-
tionens självbetjäningstjänst. 
 
Den andra respondenten i organisation A arbetar som handläggare och samordna-
re. Respondentens arbetsuppgifter är i huvudsak att fatta beslut i arbetslöshets-
ärenden, men även viss samordning mellan olika grupper av handläggare sköts av 
respondenten. Respondenten har funnits i organisation A sedan januari 1997. 
 
Den självbetjäningstjänst organisation A erbjuder är valfri för medlemmarna att 
använda. Organisationen har använt tjänsten sedan april 1999. Det är en elektro-
nisk tjänst och ersätter den traditionella, pappersbaserade redovisningen av ar-
betslöshet. Med hjälp av intelligenta blanketter kan arbetslösa medlemmar lämna 
uppgifter som organisationen behöver för att kunna fatta beslut i ersättningsären-
den. Det går också, som medlem, att ta del av sitt eget ärende genom tjänsten. I 
dagsläget är det ungefär 60 procent av organisationens medlemmar som använder 
sig av tjänsten. 
 
Organisation B 
Denna organisation har bland annat till uppgift att erbjuda sina medlemmar servi-
ce i form av arbetslöshetsersättning. Organisationen har ungefär 180 000 med-
lemmar knuta till sig. Den respondent vi först valde att intervjua arbetar som 
handläggare och har funnits i organisation B i närmare två år. Respondenten har 
ingått i en beställargrupp som planerade för införandet av självbetjäningstjänsten. 
 
Den andra respondenten i organisation B vi valde att intervjua arbetar som hand-
läggare och jobbar med att fatta beslut om medlemmar ska få a-kassa eller inte. 
Respondenten har funnits i organisation B sedan 1990. 
 
Den webbaserade självbetjäningstjänst organisation B använder är även den valfri 
för medlemmar att använda. Tjänsten togs i bruk i maj 2003 och erbjuder organi-
sationens medlemmar att deklarera sina kassakort, tjänsten kan ersätta tidigare 
pappersbaserade kort. Självbetjäningstjänsten erbjuder kommunikation mellan 
medlemmar och organisationen. Det finns möjlighet för organisationen att lämna 
meddelanden till medlemmarna och medlemmarna kan ta del av sitt eget ärende 
via tjänsten. För närvarande har organisation B ungefär 1 600 medlemmar som 
använder sig av tjänsten. 
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4.2 Sammanfattning av intervjuer med planerare 
 
Organisation A 
 
Bakgrund 
Organisationen lade ned ungefär ett och ett halvt år innan ett beslut för införande 
av självbetjäningstjänsten fattades, planeringsarbetet bedrevs i projektform. An-
ledningen till att tjänsten infördes är att inrapporteringen från arbetslösa innehöll 
väldigt många fel när arbetslösheten var som högst under mitten av 90-talet. Må-
let var att de arbetslösa skulle kunna deklarera sina uppgifter korrekt till organisa-
tionen och att de skulle få ut sina pengar i tid. När självbetjäningstjänsten plane-
rades förväntade sig organisationen att kunna förändra handläggarnas arbete så att 
de skulle slippa korrigera felaktiga kassakort manuellt. Organisationen ville få ner 
felfrekvensen. Det vanliga sättet att deklarera kassakort på är att posta pappers-
kort, vilket också innehåller många felkällor. Organisationen tycker inte att så 
mycket förändrats efter införandet, det påverkar inte bedömningsarbetet. 
 
Omfattning 
När självbetjäningstjänsten planerades samlades information från organisationen 
in, alla anställda fick lämna synpunkter på vad de upplevde som mest problema-
tiskt. Synpunkterna handlade i första hand om kassakorten eftersom det var den 
första tjänsten som utvecklades. De förslag som kom in utvärderades och ställdes 
i relation till vad projektgruppen ansåg när alla alternativ skulle utvärderas. Bud-
get och lagstiftning styrde vilka alternativ som var tänkbara. Det mest optimala 
alternativet kunde väljas utifrån gällande regler och lagstiftning. Organisationen 
tog också en designmässig hänsyn eftersom det nya systemet skulle påminna om 
det traditionella utseende- och metodmässigt. Vid urvalet av alternativ lämnades 
inget utrymme för test och utvärdering av andra alternativ än de identifierade al-
ternativen. Det beror på att organisationen inte hade något behov av att testa alter-
nativa lösningar. Projektgruppen inväntade resultaten från alla utvärderingar in-
nan något beslut fattades. Test på den egna personalen utfördes för att utvärdera 
och eventuellt välja alternativa vägar. 
 
Formalisering 
Planeringsarbetet av självbetjäningstjänsten påverkades inte av några policys eller 
nedskrivna tillvägagångssätt, det var en vilja av att lösa problemet och visioner 
som styrde planeringen. Någon speciell formell planeringsteknik användes inte 
men planeringen genomfördes av en projektgrupp som hade en projektledning. 
Planeringen genomfördes med regelbundna möten där protokoll fördes, själva 
planeringsarbetet var rätt strukturerat. Organisationen har inte några speciella 
guider för strukturering av planering och ingen speciell guide följdes vid plane-
ringen av den webbaserade självbetjäningstjänsten. Idag utför organisationen 
formell dokumentering av planeringsarbete och planeringens utfall, någon doku-
mentering vid planeringen av självbetjäningstjänsten utfördes inte av organisatio-
nen. 
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Fokus 
Vid planeringen var inte fokus primärt på kostnadshantering, det var en strävan 
om att kunna erbjuda en högre service till organisationens medlemmar som var 
fokus. Ekonomi fanns med i planeringen, men det var inte i första hand. Det pla-
neringsarbete som genomfördes kunde bättre liknas vid kreativitet och skapande 
av idéer än på ekonomi. Vid planering av IS anser organisationen att det är viktigt 
att ett införande inte blir betungande för personalen på något sätt. Utvecklingen av 
ett IS får aldrig medföra merarbete för personalen, tanken med utvecklingen är att 
det ska underlätta för personalen. Tekniken har absolut inget självändamål, det 
viktiga är på vilket sätt tekniken kommer till nytta. Organisationen kontrollerade 
fullständigt att det planerade tillvägagångssättet för självbetjäningstjänsten efter-
följdes. Det var nödvändigt eftersom organisationen styrs av regler och lagstift-
ning som visar på vilket sätt införande av självbetjäningstjänsten fick göras. 
 
Flöde 
Planeringen för den webbaserade självbetjäningstjänsten initierades av organisa-
tionens högsta ledning. Själva planeringsarbetet kan karaktäriseras som ett flöde 
som startade hos den högsta ledningen när tjänsten skulle utvecklas. Det har för-
ändrats, idag finns en utvecklingsgrupp som har skyldighet att rapportera till led-
ningsgruppen. När planeringen för den webbaserade självbetjäningstjänsten initie-
rades var det genom förfrågningar och förslag från organisationens funktionella 
och operativa ledare. Idéer uppstod ganska informellt och när den första tjänsten 
togs fram var olika enhetschefer involverade. Organisationen upplever att led-
ningen både bedömer förslag och tar fram egna förslag vid planering för IS. Den 
utvecklingsgrupp, med representanter från ledningen och personalen, som finns i 
organisationen jobbar parallellt med ledningsgruppen, inte på ledningsgruppens 
initiativ. 
 
Deltagande 
Från början, när planeringen av tjänsten påbörjades var det många som var intres-
serade av att delta, även högsta ledningen. Allt eftersom blev planeringen mer en 
rapportering till ledningen. Vid planeringen deltog det ledare från olika funktio-
nella områden i organisationen. De enhetschefer som deltog kom från olika av-
delningar och syftet var att kunna täcka in allas behov. Antalet deltagare begrän-
sades inte på något sätt vid planeringen, de som ville vara med blev inte nekade. 
Planeringen av självbetjäningstjänsten var inte isolerad på något sätt till vissa 
funktioner i organisationens verksamhet, planeringen utfördes av personer från 
organisationens alla områden. Organisationens olika intresseområden var repre-
senterade vid planeringen, ett intresseområde var mindre representerat än de övri-
ga, användarnas. Organisationen försökte kompensera för användarnas underre-
presentation genom att agera som tolkar för användarna. Det ansåg organisationen 
vara möjligt eftersom de känner till användarnas reaktioner och behov. 
 
Konsistens 
Planeringen utvärderades, reviderades och anpassades regelbundet med utveck-
lingen. Organisationens utveckling kontrollerades ständigt eftersom det fanns 
olika regler de var tvungna att följa. Planeringen av självbetjäningstjänsten var en 
ständigt pågående process och är det fortfarande. Under planeringsarbetet hölls 
det regelbundna personliga möten varannan vecka där planeringen diskuterades. 
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Avslutning 
Respondenten vill gärna betona att införandet av tjänsten inte har lett till några 
större besparingar. Organisationens erfarenhet av införandet är att det inte sparar 
in personal. Det är ingen direkt besparing att tjänsten ligger ute på Internet, det 
slutar inte ringa i telefonerna för det, viss supportverksamhet kring tjänsten existe-
rar. Det finns inga vinster att göra i personalkostnader, vinsterna för organisatio-
nen har visat sig vara en mycket högre servicegrad och en mycket bättre kvalitet, 
en mycket bättre kontroll över flöden. Men, tjänsten måste ju kunna betala sig. 
Organisationen har sålt tjänsten till andra, därför känner de till att en fråga som 
finns är hur många färre handläggare det går åt efter införandet. Respondenten 
menar att den som gör en sådan här tjänst eller skaffar sig tjänsten och har bespa-
ringar som utgångspunkt kommer att bli väldigt besviken, det måste alltid finnas 
andra motiv. Tjänsten har kunnat ersätta den byråkratiska delen i verksamheten, 
det vill säga när medlemmarna ska kontakta organisationen med papper och in-
rapportering. Respondenten menar också att en mänsklig kontakt inte går att er-
sätta. Personalen har fått mer tid över för medlemmarna eftersom medlemmarna 
klarar mer själva tack vare tjänstens införande. 
 
Organisation B 
 
Bakgrund 
Den tid som lades ned för planering uppskattas till runt sex månader och arbetet 
bedrevs i projektform. Målet för införandet var att underlätta kontakten mellan 
medlem och organisationen. Ett annat mål var att organisationen ville minimera 
antalet felaktigt ifyllda intyg och kassakort. De förväntningar på förändrade ar-
betsuppgifter som fanns var att organisationen ville slippa onödigt arbete som 
missförstånd för hur olika intyg och kassakort ska fyllas i. Det fanns också en oro 
för att det skulle bli mycket support kring tjänsten, det har inte blivit så mycket 
och det vinner mer än det förlorar. 
 
Omfattning 
Vid planering av tjänsten utvärderades många olika förslag, även konsulter fanns 
med som rådgivare. 
 
Formalisering 
Planeringen av självbetjäningstjänsten påverkades inte av policys och nedskrivna 
tillvägagångssätt. Däremot påverkade gällande regelverk en del, det som är tillåtet 
styrde. Organisationen använde sig inte av någon formell planeringsteknik vid 
planeringen av tjänsten, de använde sig av en massa användarfall istället. Använ-
darfallen skrevs ned för att strukturera upp hela arbetet, planeringsarbetet var 
alltså strukturerat. Organisationen använder sig av användarfall som guider vid 
sitt planeringsarbete. Organisationen utför alltid formell dokumentering av plane-
ringsarbetet samt planeringens utfall, så var även fallet för planeringen av själv-
betjäningstjänsten. Det finns ett krav på projektgruppen att utföra noggrann do-
kumentering av planeringsarbete. 
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Fokus 
Vid planeringen av tjänsten fanns fokus på kostnader, men planeringen hade inte 
primärt fokus på kostnader. I beställargruppen skulle planeringen styras av vad 
organisationen ville ha och på vilket sätt det gick att lösa det på och utvärdera 
vilket tillvägagångssätt som var det bästa. Fokus låg snarare på kreativitet och 
idéer än på kostnader, beställargruppen ville titta på de bästa tillgängliga lösning-
arna. Planeringen av organisationens IS kan ses som ett medel för att kontrollera 
utökad användning av teknik i verksamheten. Meningen med införandet var bland 
annat att underlätta personalens arbetssituation. Organisationen gick igenom alla 
användarfall för att kontrollera att planeringsarbetet följdes. 
 
Flöde 
Det var organisationens ledning som godkände att projektet fick sättas igång, men 
det var inte ledningen som initierade planeringen, det kom från andra delar i orga-
nisationen. Planeringen i organisationen kan inte karaktäriseras som ett flöde som 
startar i högsta ledningen. Vid planeringen av självbetjäningstjänsten var det inte 
ledningen som hade kunskaper i frågan, kunskapen fanns i andra delar av organi-
sationen. Ledningen blev hela tiden informerad om vad som hände. Planeringen 
av den webbaserade självbetjäningstjänsten initierades genom förslag av organi-
sationens IT-ansvarige och kassaföreståndare. Högsta ledningens roll i planering-
en var definitivt att bedöma olika förslag som kom in, inte att själva formulera 
förslag. 
 
Deltagande 
Den högsta ledningen var inte direkt aktiv i planeringen för tjänsten, ledningen 
informerades om hur planeringen gick. Vid planeringen deltog personer från olika 
funktionella områden och från olika a-kassor, det gav olika infallsvinklar eftersom 
de hade olika roller. Planeringsdeltagarna behövde nödvändigtvis inte vara ledare. 
Antalet deltagare vid planeringen begränsades i antal, projektgruppen hade en 
gräns på antalet deltagare. Planeringen för den webbaserade självbetjäningstjäns-
ten var inte isolerad till vissa funktionella områden i organisationens verksamhet, 
eftersom planeringen berörde hela verksamheten. Vid planeringen representerades 
organisationens olika intresseområden, det var representerat på olika nivåer i form 
av olika konstellationer och ett stort engagemang. 
 
Konsistens 
Planeringen av tjänsten utvärderades och reviderades regelbundet gentemot aktu-
ell utveckling. Det hölls möten varje vecka och sedan fanns kravet på att lämna 
rapporter till ledningen. Om vissa förhållanden förändrades anpassades planering-
en efter de nya förhållandena som uppstått. Planeringsarbetet var en ständigt på-
gående process och det hölls regelbundna personliga möten där planeringen dis-
kuterades. 
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Avslutning 
Respondenten tycker att organisationen är rätt praktisk, sett ur ett planeringsper-
spektiv. Alla som jobbat med utveckling och test av system är alla handläggare, 
förutom de rena IT-teknikerna. Det stora målet för användandet av tjänsten var att 
underlätta handläggarnas hantering av kassakort. Systemet hanterar kassakortsde-
klareringen genom att det inte tillåter användare att skicka in kassakort om det är 
felaktigt ifyllt. Ett annat mål var att minimera fel som tidigare fanns vid hanter-
ingen av kassakorten. Införandet av självbetjäningstjänsten har hjälpt till att eli-
minera fel som tidigare uppstod vid hanterandet av kassakorten. Självbetjänings-
tjänsten har underlättat arbetet för handläggarna. 
 
4.3 Sammanfattning av intervjuer med användare 
 
Organisation A 
 
Engagemang 
Handläggarna i organisationen engagerades och involverades redan från början, 
det bildades en referensgrupp där handläggare och avdelningschefer var med. 
Deltagarna i referensgruppen fick testa och utvärdera olika lösningar som utveck-
lingsgruppen presenterade. Referensgruppen diskuterade vad som var bra eller 
dåligt vid olika möten som hölls, utvecklingsgruppen tog vara på handläggarnas 
synpunkter under utvecklingen. 
 
Behov 
Organisationens handläggare hade egentligen inget behov av att införa tjänsten 
från början, det fanns dock en önskan om att medlemmarna skulle få en bättre 
situation. Handläggarna ville kunna erbjuda en bättre service till medlemmarna, 
att organisationen inte skulle behöva begära så mycket kompletterande material 
av medlemmarna och att besluten skulle kunna fattas snabbare och mer korrekt. 
Målet med en bättre service gav förbättrad kassakortshantering, tidigare fick en 
person registrera kassakort manuellt, numera sköts det automatiskt. Den arbets-
uppgiften är inte längre kvar i verksamheten. Det stora antalet fel som tidigare 
fanns i hanteringen av de kassakort medlemmarna skickade in har minskat tack 
vare införandet av tjänsten. 
 
Arbetsuppgifter 
Arbetsuppgifterna för respondenten har förändrats. Innan tjänsten togs i bruk 
sköttes hanteringen av kassakorten manuellt, det var mycket pappershantering. I 
och med införandet av självbetjäningstjänsten har pappershanteringen minskat i 
handläggarnas arbete. Införandet av tjänsten har också medfört ytterligare föränd-
ringar, mindre arbete går åt till att komplettera felaktiga handlingar som medlem-
mar skickar in. De handlingar som kommer in till verksamheten är i större om-
fattning korrekta än vad de tidigare var. Själva handläggningsarbetet har inte för-
ändrats, men underlaget för handläggningen har förbättrats och det har blivit en 
bättre service för medlemmarna. 
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Förändring 
De förväntningar handläggarna hade på förändrade arbetsuppgifter i samband 
med införandet av tjänsten var att de underlag som kom in till verksamheten 
skulle vara mer korrekta än tidigare och att det skulle gå snabbare. De förvänt-
ningar som handläggarna hade har förverkligats. I verksamheten finns det en åt-
gärdslista där felaktigheter noteras, det kan handla om fel som uppstår vid en ut-
betalning eller liknande. Efter att tjänsten infördes finns det inte lika stort behov 
att använda åtgärdslistan. Det beror på att många fel stoppas redan i samband med 
att medlemmarna deklarerar sina kassakort genom tjänsten. Denna förändring av 
arbetsuppgifterna var oförutsedd, det har försvunnit många onödiga uppgifter och 
det var det ingen som direkt hade tänkt på. I och med att tjänsten infördes tas det 
kanske för givet att handläggarna ska hinna fler ärenden, eftersom handläggarna 
inte behöver utreda lika mycket. Så behöver det inte vara, det har blivit en större 
fördel för medlemmarna. Verksamhetens personal har blivit tillgängligare genom 
tjänsten. Respondenten tror inte att utvecklingen är slut här, det finns mer att göra. 
Det är en ständig utveckling som sker, det finns till exempel fler blanketter som 
skulle kunna användas mer i tjänsten. Respondenten tror att det går att underlätta 
arbetsuppgifterna ännu mer om tjänsten utvecklades mer. Det blir enklare för 
medlemmarna att hålla rätt på sina handlingar. En utveckling av tjänsten skulle 
göra utredningar och kommunikationen med medlemmarna lättare. Om det skulle 
bli en vidare utveckling är respondenten övertygad om att handläggarna även då 
skulle få delta på något sätt i utvecklingen. 
 
Övrigt 
Handläggarna är väldigt nöjda med tjänsten, respondenten ser bara fördelar med 
den. 
 
Organisation B 
 
Engagemang 
Alla handläggare i organisationen informerades innan införandet av självbetjä-
ningstjänsten. En representant för handläggarna har deltagit vid testverksamhet, 
alla handläggare har fått utbildning om användandet av tjänsten. Alla handläggare 
hade möjlighet att lämna förslag och idéer till den ansvariga utvecklingsgruppen. 
Gruppen hade möten med handläggarna där olika synpunkter kunde diskuteras. 
För att underlätta införandet av tjänsten tog utvecklingsgruppen fram lathundar 
som handläggarna kunde använda sig av vid kontakter med medlemmar. I och 
med införandet av tjänsten har handläggarna fått svara för en del support till 
medlemmar som använder sig av tjänsten. 
 
Behov 
Innan den webbaserade självbetjäningstjänsten infördes fanns det inget behov av 
att ändra på de arbetsuppgifter handläggarna hade. Det fanns ett intresse bland 
handläggarna av att kunna förenkla ärendehanteringen. Handläggarna hade en 
önskan om att kunna fördjupa sig i att handlägga ärenden och få slippa att sitta 
och kräva kompletterande uppgifter av medlemmarna. 
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Arbetsuppgifter 
Respondenten tycker inte att det är någon större skillnad på arbetsuppgifterna nu 
jämfört med tidigare, innan tjänsten infördes. Skillnaden är att det har underlättat 
för medlemmarna att deklarera sina kassakort. Medlemmarna skickar idag in sina 
kassakort via Internet istället för papperskort. Idag behöver handläggarna inte 
skicka tillbaka speciellt många felaktiga kassakort. Än så länge är det bara han-
teringen av kassakorten som tjänsten klarar av. 
 
Förändring 
När tjänsten skulle införas i organisationen fanns inga större förväntningar hos 
respondenten. Förväntningarna har ökat allt eftersom och är idag större, att det ska 
bli en utbyggnad av tjänsten. Förhoppningen är att det ska bli ännu enklare för 
både handläggarna och medlemmarna i framtiden. Det handlar mest om att elimi-
nera fel som uppstår vid kontakten mellan medlemmar och organisationen. Idag 
måste organisationen skicka uppemot 90 % av handlingarna för komplettering. 
Utvecklingen av tjänsten är en ständigt pågående process. Efter införandet av 
tjänsten har felhanteringen försvunnit, vilket innebär att handläggarna har fått ett 
moment mindre att ta hänsyn till vid handläggningen. Det är också en önskan hos 
respondenten, att försöka minska de arbetsmoment som har med felaktiga upp-
gifter att göra. En arbetsuppgift som förändrats efter införandet av tjänsten är just 
felhantering, handläggarna slipper rätta och skicka tillbaka handlingar till med-
lemmarna och det upplevs som väldigt positivt. Förändringen är ett direkt resultat 
av tjänstens införande när det gäller hanteringen av kassakort. Handläggningsar-
betet är det samma idag som innan tjänsten infördes, fast idag finns det mer tid 
över till att handlägga ärenden. Kontakten med medlemmarna har inte förändrats 
nämnvärt, det är de medlemmar som saknar Internet som ringer till a-kassan. Vid 
en vidareutveckling av självbetjäningstjänsten tror respondenten att arbetsuppgif-
terna kommer att förändras, respondenten utgår också ifrån att de som handläg-
gare även då får delta i den utvecklingen. 
 
Övrigt 
En förhoppning handläggarna i organisation B har är att fler blanketter i framtiden 
införs till tjänsten. Det skulle innebära att handläggarna inte behöver kontrollera 
blanketterna på samma sätt som de gör idag, vilket skulle underlätta handläggar-
nas arbete ytterligare. 
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5 Analys 
Det här kapitlet innehåller analys av planering, användning och effekter samt ett 
avslutande analysresultat. 
 
5.1 Planering 
Förväntning betyder att organisationen har förhoppningar på införandet eller anser 
att en viss utveckling av införandet är sannolik. Förväntningarna på införandet 
kan vara olika för olika människor eller för olika verksamheter i organisationen 
(teorikapitel 3.4.2). 
 
Den syn vi valt att ha på den strategiska planeringen kommer från de sex dimen-
sionerna vi tidigare behandlat. Dessa dimensioner beskriver den strategiska plane-
ringen och dess aktiviteter – hur organisationer kan ta hänsyn till vad olika delar i 
organisationen vill, hur organisationen prioriterar mål samt i vilken omfattning 
informationssökning används för att skapa objektiva beslutsgrunder. Dimensio-
nerna visar också att planeringsprocesser som är strukturerade och guidade i nå-
gon form underlättar informationsdelning, men samtidigt minskar planeringens 
flexibilitet. I planeringen gäller det också att hitta en balans mellan kreativitet och 
kontroll. Det är möjligt genom att studera omgivningen samt att titta inåt i organi-
sationen för att se om det går att koordinera och integrera aktiviteter (teorikapitel 
3.4.1). 
 
Planeringsprocessens utfall beror även på hur eller på vilket sätt planeringen initi-
eras och leds. Planering av högsta ledningen begränsar deltagandet för övriga 
delar av organisationen, medan planering som inte initieras av högsta ledningen 
involverar större delar av organisationen. Det går snabbare att utvärdera olika 
strategiska beslut ju färre representanter från organisationens olika verksamhets-
områden som deltar i planeringsgruppen, men på bekostnad av ett mindre enga-
gemang av dessa grupper som inte får delta i planeringen. En kontinuerlig plane-
ringsprocess med ständigt återkommande möten, konstant kommunikation i pla-
neringsgruppen och återkommande planeringsutvärderingar ökar chanserna till en 
lyckad planering (teorikapitel 3.4.1). 
 
Organisation A 
Målet med införandet var att de arbetslösa skulle kunna deklarera sina uppgifter 
korrekt till organisationen. Organisationen förväntade sig att kunna förändra 
handläggarnas arbetsuppgifter så att handläggarna inte skulle behöva korrigera 
felaktiga kassakort. Det fanns en önskan om att kunna erbjuda organisationens 
medlemmar en bättre service. 
 
Det fanns även en önskan bland handläggarna om att de inte skulle behöva begära 
lika mycket kompletterande material samt att beslut skulle kunna fattas snabbare 
och korrektare. De förväntningar på förändrade arbetsuppgifter som fanns var att 
underlag som kom in till verksamheten skulle vara mer korrekt och att det skulle 
gå snabbare att få underlaget. 
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Alla förändringsförslag i organisationen utvärderades och ställdes i relation till 
vad projektgruppen ville. Budget och lagstiftning styrde vilka alternativ som var 
tänkbara. Planeringsarbetet styrdes inte av organisationens visioner, policys eller 
nedskrivna tillvägagångssätt utan av en vilja att lösa befintliga problem. Plane-
ringen genomfördes inte med hjälp av någon formell planeringsteknik, men det 
fanns en projektgrupp med en projektledning som skötte planeringsjobbet. Plane-
ringen genomfördes utan användandet av några speciella struktureringsguider. 
 
Någon dokumentering av planeringsarbetet utfördes inte heller av organisationen. 
Organisationen kontrollerade fullständigt att det planerade tillvägagångssättet 
efterföljdes. Planeringsarbetet kan karaktäriseras som ett flöde som startade hos 
organisationens högsta ledning och som initierades genom förfrågningar och för-
slag från organisationens funktionella och operativa ledare. Vid planeringen del-
tog det ledare från olika funktionella delar av organisationen, i syfte att täcka in 
allas behov. Planeringen utvärderades, reviderades och anpassades regelbundet 
med utvecklingen. Detta var nödvändigt eftersom det fanns olika regler organisa-
tionen var tvungen att följa. Planeringsarbetet var och är fortfarande en ständigt 
pågående process. 
 
Organisation B 
Målet för införandet var att underlätta kontakten mellan medlem och organisation. 
Det stora målet var att underlätta handläggarnas hantering av kassakort. Ett annat 
mål var att minimera antalet felaktigt ifyllda intyg och kassakort. Organisationen 
hade även förväntningar på arbetsuppgifter i form av att organisationen ville 
slippa onödigt arbete som missförstånd för hur olika intyg och kassakort ska fyllas 
i. En viss oro över att det skulle bli mycket support kring tjänsten fanns också. 
 
Alla handläggare hade möjlighet att lämna förslag och idéer till utvecklingsgrup-
pen. Det fanns ett intresse bland handläggarna att förenkla ärendehanteringen. 
Handläggarna hade en önskan om att kunna fördjupa sig i handläggningen och att 
få slippa att kräva kompletteringsuppgifter av medlemmarna. Handläggarna hade 
också förhoppningar om att det skulle bli enklare för både handläggare och med-
lemmar om det gick att eliminera fel som kan uppstå i kontakten mellan medlem 
och organisation. En annan förhoppning som fanns bland handläggarna var att fler 
blanketter tillförs tjänsten. 
 
Planeringen påverkades inte av policys eller nedskrivna tillvägagångssätt, där-
emot påverkade gällande regelverk en del. Vid planeringen använde organisatio-
nen sig inte av någon formell planeringsteknik. Istället använde organisationen 
användarfall för att strukturera planeringsarbetet. Organisationen använder sig 
alltid av användarfall som guider vid planering och de utför alltid formell doku-
mentering av sitt planeringsarbete samt planeringens utfall. Planeringen skulle 
styras av vad organisationen ville ha och på vilket sätt det gick att lösa det på. 
Fokus låg på kreativitet och idéer, inte på kostnader. Organisationen gick igenom 
alla användarfall för att kontrollera att planeringsarbetet följdes. 
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Planeringen av tjänsten initierades genom förslag av organisationens IT-ansvarige 
och kassaföreståndare. Vid planeringsarbetet deltog personer från olika funktio-
nella områden i organisationen och från olika a-kassor. Planeringen utvärderades 
och reviderades regelbundet gentemot aktuell utveckling. Möten hölls veckovis 
och det fanns ett krav på att lämna rapporter till ledningen. Planeringsarbetet var 
en ständigt pågående process med personliga möten där planeringen diskuterades. 
 
5.2 Användning 
Planerade förändringar kan framförallt relateras till förändringar i systemfunktio-
ner, förändring av verksamhetsregler och aktiviteter, men även förändring av in-
stallationsprojektets styrning. För organisationer är det viktigt att kunna införa 
planerade förändringar och veta när de kommer att ske, samtidigt som organisa-
tionen ska hålla sig inom budgetramarna. Införandet kan förenklas om det sker 
koordinering mellan teknisk och organisatorisk planering (teorikapitel 3.5.1). 
 
Organisationer måste kunna förutse och hantera förändringar som uppstår vid 
införandeprocesser. En stor del av förändringarna som uppstår i exempelvis ar-
betssätt eller kommunikation är oavsiktliga. Dessa förändringar överraskar sy-
stemutvecklare, ledning och användare, eftersom det inte går att identifiera dessa 
förändringar förrän systemet börjat användas. De flesta förändringar som uppstår 
vid IS-införanden är oplanerade förändringar. Oplanerade förändringar kan fram-
för allt relateras till förändringar i organisationsklimat, ledningsengagemang, ma-
növertröghet och i möjligheter att mäta införandets konsekvenser (teorikapitel 
3.5.2). 
 
Organisation A 
Införandet av självbetjäningstjänsten har minskat den pappersbaserade kommuni-
kationen mellan medlemmen och organisationen, automatiserat kassakortsregi-
streringen, förbättrat handläggarnas underlag och minskat förekomsten av felak-
tigt ifyllda kassakort. Totalt sett har dessa förändringar lett till en mindre byråkra-
tisk kundserviceverksamhet. Dessa förändringar kan relateras till förändringar i 
systemfunktioner. Samtliga förändringar var avsiktliga och kan därför betraktas 
som planerade förändringar. 
 
Ett hjälpmedel som använts för kontroll och uppföljning av verksamheten, den så 
kallade åtgärdslistan, försvann helt efter att tjänsten togs i bruk. Här rör det sig om 
en oavsiktlig förändring i handläggarnas arbetssätt eftersom åtgärdslistan i första 
hand var deras hjälpmedel. Denna förändring förutsågs inte och kan därför be-
traktas som en oplanerad förändring. 
 
Vid tjänstens utveckling kunde planeringsarbetet liknas vid ett flöde som startade 
hos den högsta ledningen. Detta flöde har förändrats efter att tjänsten införts efter-
som organisationen tillfört en utvecklargrupp till all planering i organisationen, 
även till planering inom kundservice. Förändringen kan relateras till förändring i 
ledningsengagemang eftersom planeringen numer inte nödvändigtvis måste starta 
hos högsta ledning. Denna förändring förutsågs inte och kan därför betraktas som 
en oplanerad förändring. 
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Organisation B 
Införandet av självbetjäningstjänsten har minskat förekomsten av felaktigt ifyllda 
intyg och kassakort i verksamheten. Eftersom det är tjänsten som hindrar med-
lemmen att sända en felaktigt ifylld handling kan förändringen relateras till för-
ändringar i systemfunktioner. Eftersom detta är avsiktligt kan förändringen be-
traktas som en planerad förändring. 
 
Innan tjänsten togs i bruk hade organisationens utvecklingsgrupp tillfört lathundar 
avsedda att användas i personalens supportarbete. Lathundarna används också av 
handläggarna vilket visar att införandet kan förenklas om det sker koordinering 
mellan teknisk och organisatorisk planering. Förändringen förutsågs och kan där-
för betraktas som en planerad förändring. 
 
Någon större förändring i kontakten mellan medlemmen och organisationen har 
inte skett eftersom många medlemmar fortfarande väljer att ringa till a-kassan i 
stället för att använda sig av Internettjänsten. 
 
5.3 Effekter 
Användning av datorer, datorprogram och IS ska underlätta arbetsuppgifter av 
olika slag. Det finns ofta ytterligare ett syfte med användandet av IS, det ska även 
höja kvaliteten på resultatet av arbetsuppgifterna (teorikapitel 3.5). 
 
Balansen mellan manuella kontra automatiserade lösningar kommer att påverka 
arbetsuppgifterna i organisationen eftersom IT kan användas för att automatisera 
arbetet och ersätta arbetskraft (teorikapitel 3.6). 
 
IS-införandet kan få effekten att arbetsuppgifter blir mer rutinmässiga eller mer 
utvecklade (teorikapitel 3.6). 
 
Effekter på immateriella tillgångar, exempelvis arbetsuppgifter, till följd av en IT-
investering visar sig på lång sikt. Det beror på att organisationen efter hand kom-
pletterar investeringen med ytterligare investeringar och anpassningar av teknolo-
gin (teorikapitel 3.6). 
 
Organisation A 
Införandet av tjänsten har lett till att antalet felaktigt inskickade kassakort mins-
kar. Detta har fått den effekt att handläggarna inte behöver komplettera felaktiga 
handlingar i samma utsträckning som tidigare. 
 
Automatiseringen har lett till att den tidigare manuella registreringen av kassakort 
försvunnit, men den har inte ersatt arbetskraft. IT har inte ersatt arbetskraft, istäl-
let har organisationen valt att behålla arbetskraft för att utöka servicen till organi-
sationens medlemmar. 
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En effekt av införandet är att handläggarna kan ägna en större del av sin arbetstid 
till kommunikation med medlemmar. Detta har möjliggjorts genom att medlem-
marna utför vissa delar av inrapporteringen själva, med hjälp av en självbetjäning 
som eliminerar felaktigheter i inrapporteringen. Elimineringen av felaktigheter i 
kassakorten har även medfört att arbetsuppgifter där åtgärdslistan används har 
upphört. Den sistnämnda effekten var något som organisationen inte förväntade 
sig. 
 
Ovanstående kan sammanfattas i att en utveckling av handläggarnas ar-
betsuppgifter har skett. Framförallt beror det på att handläggarna kan ägna mer tid 
till medlemskommunikation och att mindre tid går åt till komplettering av felak-
tigt ifyllda handlingar. 
 
Det finns fler blanketter som skulle kunna användas i tjänsten, men som inte är 
införda ännu. Organisationens handläggare tror att arbetsuppgifterna skulle kunna 
underlättas ännu mer om tjänsten vidareutvecklades. Denna vidareutveckling 
skulle inte bara underlätta för handläggarna, även organisationens medlemmar 
skulle tjäna på det. 
 
Organisation B 
I organisation B har det inte skett någon större förändring av arbetsuppgifterna. Å 
ena sidan har arbetet underlättats genom att hanteringen av felaktigt ifyllda kas-
sakort försvunnit. Å andra sidan har supportarbete mot kunder som använder sig 
av webbtjänsten tillkommit. Effekterna är alltså att IT både skapat och eliminerat 
arbetsuppgifter då manuellt korrigeringsarbete har ersatts av supportarbete. Totalt 
sett har handläggarnas arbetsuppgifter underlättats något. 
 
Några andra effekter i handläggarnas arbetsuppgifter är att handläggarna idag inte 
behöver returnera speciellt många felaktigt ifyllda kassakort. En annan effekt är 
att det finns mer tid över till att handlägga ärenden eftersom handläggarna slipper 
momentet med ovan nämnda felhantering. 
 
Handläggarna tror att en vidareutveckling av tjänsten kommer att leda till ytterli-
gare förändringar i arbetsuppgifterna. 
 
5.4 Analysresultat 
Nedan visar vi vilka förväntningar på förändringar i verksamhet för kundservice 
som organisationerna haft vid planering av webbaserad självbetjäning. 
 
Organisation A: 

• Bättre service till organisationens medlemmar 
• Korrekt ifyllda kassakort ska ge mindre korrigeringsarbete 
• Större andel av inkommande underlag ska vara felfria 
• Färre förfrågningar och snabbare svar på begärda underlag ska ge snabba 

och riktiga beslut 
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Organisation B: 
• Underlätta kontakten mellan medlem och organisation 
• Underlätta kassakortshanteringen 
• Mer supportarbete 
• Mindre felaktigt ifyllda kassakort och intyg och mindre missförstånd när 

dessa ska fyllas i 
 
Nedan visar vi vilka förändringar som uppstått i verksamheten för kundservice 
efter att den webbaserade självbetjäningen tagits i bruk. 
 
Planerade förändringar i organisation A: 

• Pappersbaserad kommunikation har minskat 
• Kassakortsregistreringen har automatiserats 
• Handläggarnas underlag har förbättrats 
• Inkommande kassakort innehåller färre fel 

 
Oplanerade förändringar i organisation A: 

• Aktiviteter där åtgärdslistan används har försvunnit 
 
Planerade förändringar i organisation B: 

• Inkommande kassakort och intyg innehåller färre fel 
• Lathundar hjälper personalen i deras supportarbete 

 
Oplanerade förändringar i organisation B: 

• Ingen oplanerad förändring är identifierad 
 
Nedan redovisar vi vilka effekter den webbaserade självbetjäningen fått på an-
vändarnas arbetsuppgifter. 
 
Effekter i organisation A: 

• Kommunikationen med medlemmarna har ökat 
• Komplettering av felaktiga handlingar har minskat 
• Manuell registrering av kassakort har upphört 
• Åtgärdslistan behöver inte längre användas i arbetet 

 
Effekter i organisation B: 

• Hantering av felaktigt ifyllda kassakort har upphört 
• Returnering av felaktigt ifyllda kassakort har minskat 
• Större del av arbetstiden kan tillägnas handläggning av ärenden 
• Supportarbete mot medlemmar har tillkommit 
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6 Slutsatser och diskussion 
I det här, avslutande kapitlet, redovisar vi slutsatser. Kapitlet innehåller även en 
diskussion och förslag på fortsatt forskning. 
 
6.1 Slutsatser 
I inledningen av denna uppsats frågade vi hur en organisation kan uppnå önskade 
effekter i användarnas arbetsuppgifter när webbaserad självbetjäning införs. 
 
För den här undersökningen gäller att organisationens samtliga planeringsaktivi-
teter kan sättas i relation till någon av de teoretiska dimensionerna som nämnts i 
kapitel 3.4.1. Detta kan i sig betraktas både som ointressant och självklart. Intres-
sant blir det inte förrän ett samband sätts mellan aktiviteterna i planeringen och 
det resultat som IS-införandet genererat. Resultatet för de organisationer som vi 
undersökt visar att det knappt existerar någon skillnad mellan eftersträvade och 
uppkomna effekter i användarnas arbetsuppgifter. Utifrån det vågar vi påstå att 
organisationerna lyckats med införandet av den webbaserade självbetjäningen. Vi 
anser att den icke förväntade effekt som uppstod i ena organisationen, se kapitel 
5.4, är otillräcklig för att motivera en ändring av påståendet ovan. 
 
Utifrån undersökningsobjektens planeringsaktiviteter och det resultat som IS-infö-
randet gett kan vi formulera följande slutsats: en organisation har större möjlighet 
att uppnå önskade effekter på användarnas arbetsuppgifter om organisationen i 
planeringsarbetet uppmuntrar interna förslag på förändringar, prioriterar kreativi-
tet framför kontroll, anpassar behovet av formalisering så att nödvändig flexibili-
tet bibehålls och tillåter att olika delar och intressegruppar representeras. 
 
Organisationernas tillvägagångssätt för att uppnå önskade effekter i användarnas 
arbetsuppgifter påminner väldigt mycket om varandra. Det kan därför verka något 
märkligt att en oplanerad förändring uppstått i organisation A men inte i B, se 
kapitel 5.4. Det finns dock några skillnader i planering och användning som skulle 
kunna förklara uppkomsten av den oplanerade förändringen. Vi tänker närmast på 
att den webbaserade självbetjäningen inte använts i organisationerna under lika 
lång tid och att det förekommer skillnader i formell dokumentering och i använd-
ning av guider. Den förstnämnda skillnaden skulle kunna vara en orsak till för-
ändringen, i alla fall får vi en känsla av det. Det är dock skillnad på att ha en 
känsla och att ha belägg för något. Syftet med denna uppsats har heller aldrig varit 
att undersöka varför oplanerade förändringar uppstår. Däremot anser vi oss ha 
belägg för påståendet att undersökningsobjekten betraktar IS-införandet som en 
fortlöpande process. Bland annat respondenternas uttalanden om framtida effekter 
till följd av IS-införandet styrker detta. Detta synsätt leder oss till nästa slutsats. 
 
Utifrån ovanstående kan vi dra vår andra slutsats: en organisation som ser IS-infö-
randet som en fortgående process har bättre förutsättningar att motverka och för-
bereda sig för oplanerade förändringar. Detta synsätt ökar också möjligheterna för 
organisationen att uppnå önskade effekter i användarnas arbetsuppgifter när 
webbaserad självbetjäning införs. 
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6.2 Diskussion 
Införande av IS kommer helt naturligt av förändringsvilja, detta gäller även de 
organisationer som ingår i den här undersökningen. För dessa organisationer är 
målet med förändringen att förbättra servicen för organisationernas medlemmar. 
Som vi visar i kapitel 3.3, finns det en mängd olika anledningar till förändringar, 
där den gemensamma nämnaren är förbättring. Genom att underlätta och förbättra 
handläggarnas arbetsuppgifter har det varit möjligt att förbättra medlemmarnas 
service. Den främsta anledningen till att förändringen blev genomförbar tror vi är 
ett val som organisationerna gjort. Ett val som handlade om att låta organisationen 
påverka IS och inte tvärt om. 
 
Vi anser att bägge organisationerna har lyckats med planeringen och införande, 
eftersom målen med införandet har uppfyllts. En trolig anledning till det är att alla 
verksamhetsdelar varit delaktiga i planeringsarbetet, samt att många förslag sam-
lats in och utvärderats innan något beslut om införande fattades. Resonemanget 
om deltagande går att härleda till kapitel 3.4.1 och dimensionerna omfattning och 
deltagande. Även i kapitel 3.3, om strategisk styrning, visar vi att visioner, pro-
cesstänkande och delaktighet är ett vinnande koncept för att lyckas med plane-
ringsaktiviteter. Under arbetets gång har vi utgått från att ha verksamhetsfokus, 
vilket medfört att det är planering och användning vi undersökt. Vi har medvetet 
valt att inte direkt titta på tekniken, utan istället koncentrerat undersökningen till 
att ta reda på vad som föranlett införandet av den webbaserade självbetjänings-
tjänsten. 
 
Vi påstår att organisationerna lyckats i sin planering. Organisationerna har haft 
gynnsamma förhållanden eftersom de inte behövt riskera lika mycket som andra 
organisationer. Med detta menar vi inte att planeringsarbetet varit lätt utan snarare 
att det underlättats av rådande förhållanden. Risken att tappa kunder hade antagli-
gen varit högre i en miljö där konkurrensen om kunderna är starkare. Detta kan ha 
inneburit att våra undersökningsobjekt inte har pressats att nå snabba resultat, 
redovisade endast i termer av pris och kvantitet. Medvetenheten om att även lång-
siktiga effekter bör tas med i en värdering av den webbaserade självbetjäningen 
verkar finnas i organisationerna. Detta talar för att inte endast gynnsamma för-
hållanden kan förklara att organisationerna lyckats med IS-införandet, förklar-
ingen bör nog också inrymma organisationernas IS/IT-strategi. 
 
Undersökningen visar också att de förändringar som skett i organisationerna är av 
bestående karaktär. Målsättningen har hela tiden varit att göra situationen bättre 
för alla involverade parter. Planeringsarbetet har förmodligen också underlättats 
av att organisationerna kunnat fokusera på endast en verksamhet, handläggning av 
ärenden. Ett annat bidrag till den lyckade planeringen är att alla personer som 
deltagit i planeringsarbetet är handläggare, därmed har alla haft en likvärdig grund 
att utgå från. Därför har nödvändig kunskap, exempelvis hur användarnas arbets-
uppgifter utförs, tillförts på ett smidigt sätt. Handläggarnas engagemang har också 
bidragit med kunskap kring medlemmarnas behov av olika slags tjänster. Det har 
medfört att organisationerna lättare har kunnat bestämma vilka delar i systemet 
som kan och bör automatiseras. 
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I kapitel 3.6 berörde vi möjligheter att motverka icke önskvärda förändringar ge-
nom att involvera användare på olika sätt i IS-införandet. I undersökningen fram-
går rätt tydligt att organisationerna involverat handläggarna på många sätt, se ka-
pitel 4.2 och 4.3. Att utifrån det försöka avgöra i vilken omfattning denna involve-
ring motverkat oplanerade förändringar leder bara till spekulationer. Vi nöjer oss 
därför med att hävda att involvering varit en viktig pusselbit i organisationernas 
IS/IT-strategi. 
 
Planeringen för det framtida användandet av IS har fokuserat på förbättringar i 
handläggarnas arbetsuppgifter, vilket också uppnåtts. Följden har blivit att med-
lemmarna fått bättre service. Fokus vad gäller medlemmarna har legat på kvalitet 
och förbättrad service och inte på kostnader eller besparingar. Det har lett till ett 
fördelaktigt läge för planering. Besparingar i olika former har fått stå i skymundan 
för strävan att lösa verksamhetens problem. Som tidigare nämnts finns en med-
vetenhet om att effekterna av IS-införandet visar sig på lång sikt. Organisatio-
nerna är också på det klara med att ändrade rutiner och arbetssätt införts för att få 
beständiga, bättre utförda lösningar på tidigare problem. De undersökta organisa-
tionernas användare är mycket medvetna om att de genom eget engagemang kan 
påverka både organisationen och det införda IS och därmed sina egna arbetsupp-
gifter. Även detta resonemang går att koppla till kapitel 3.4.1 och den strategiska 
IS/IT planeringens dimensioner. Diskussionen om förutsättningarna att lyckas 
med ett införande går ihop med teorierna i kapitel 3.2. Genom att involvera sy-
stemanvändarna innan, under och efter införandet är det större chans att införan-
det lyckas, samt att förändringar i arbetsuppgifter accepteras. 
 
I kapitel 3.3 har vi nämnt att det idag inte finns några fungerande generella mo-
deller som löser problemet med icke önskvärda förändringar vid systeminförande. 
Våran undersökning visar att en verksamhetsanpassad modell kan eliminera så-
dana förändringar. Den stora skillnaden mellan dessa är naturligtvis krav på gene-
ralisering för den modell som många organisationer ska kunna använda. Den 
högsta generaliseringsnivån i en sådan modell skulle kanske utgöras av organisa-
tionernas förändringsbehov. Om en organisation som riktar sitt förändringsbehov 
mot en immateriell tillgång måste modellen också kunna värdera tillgången. En 
sådan värdering kan inte användas i någon modell idag eftersom det helt enkelt 
inte finns tillräckligt utvecklade mätmetoder för denna typ av tillgång, se kapitel 
3.6. Kontentan av vårt resonemang är att en generell modell inte kan skapas innan 
problemet med mätmetoder för värdering av immateriella tillgångar är löst. 
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Slutsatser och diskussion 
 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att se en vidare forskning på området vi berört. Det vi 
ser som mest intressant efter att vi avslutat arbetet är om någon skulle vilja under-
söka hur kunder till organisationer upplever förändringar när en webbaserad 
självbetjäning införs. En av respondenterna i denna undersökning menar att det 
bland annat blir enklare för kunderna att hålla kontakt med organisationen och att 
det blir lättare att hålla rätt på de egna handlingarna för kunden efter att tjänsten 
införts. Det skulle därför bli intressant om det förhåller sig på det viset i verklig-
heten, sett ur ett kundperspektiv. 
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BILAGA 1 

BILAGA 1 – Intervjuunderlag för planering 
 
Personligt 1. Kan du beskriva din tjänst? 

 
2. På vilket sätt du var involverad i planeringen av den webbaserade självbetjä-

ningstjänsten? 
 
3. Hur länge har du funnits i organisationen? 
 
4. Vad är din tidigare bakgrund? 
 

Bakgrund 5. Kan du beskriva tjänsten? 
 
6. Kan du uppskatta tiden för planeringen, från det att planeringen startade till det 

att beslut för införande av självbetjäningstjänsten fattades? 
 
7. När började ni använda tjänsten? 
 
8. Hur många av era medlemmar använder tjänsten, uppskattningsvis? 
 
9. Av vilken anledning infördes den webbaserade självbetjäningstjänsten, vilka 

mål fanns för införandet? 
 
10. Vilka förväntningar på förändrade arbetsuppgifter hade ni när självbetjänings-

tjänsten planerades? 
 
11. Hur har planeringsarbetet bedrivits? Exempel är projektform. 
 

Planering Frågor om Omfattning 
12. I vilken omfattning samlades information in internt från organisationen vid plane-

ringen av självbetjäningstjänsten? 
 
13. Utvärderade ni alla tänkbara alternativ utifrån de förslag som kom in innan be-

slut togs? 
 
14. Kunde det mest optimala alternativet väljas utifrån de alternativ som identifie-

rats? 
 
15. Lämnades det utrymme för utvärdering och test av både identifierade och andra 

alternativ i planeringen av självbetjäningstjänsten?  
 
16. Inväntade ni resultaten från alla utvärderingar innan beslut fattades? 
 
Frågor om Formalisering 
17. Påverkade policys och nedskrivna tillvägagångssätt planeringen av självbetjä-

ningstjänsten? 
 
18. Använde ni någon formell planeringsteknik vid arbetet med den webbaserade 

självbetjäningen? 
 
19. Var planeringsarbetet strukturerat? 
 
20. Har organisationen guider för strukturering av planering, följde ni någon befintlig 

guide för att strukturera planeringen av den webbaserade självbetjäningstjäns-
ten? 

 
21. Utför organisationen formell dokumentering av planeringsarbete och utfallet av 

planeringen, utfördes det för självbetjäningstjänsten? 
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BILAGA 1 

Frågor om Fokus 
22. Hade ni ett primärt fokus på hantering av kostnader i planeringen av den 

webbaserade självbetjäningstjänsten? 
 
23. Fanns det någon uppmuntran till kreativitet och idéer istället för hantering av 

kostnader vid planeringen av den webbaserade självbetjäningstjänsten? 
 
24. Betraktar ni planering för informationssystem som ett medel för att kontrol-

lera/hantera utökad användning av teknik i verksamheten? 
 
25. I vilken utsträckning kontrollerades att planerat tillvägagångssätt för självbetjä-

ningstjänsten efterföljdes? 
 
Frågor om Flöde 
26. Initierades planering för den webbaserade självbetjäningstjänsten av orga-

nisationens högsta ledning? 
 
27. Kan organisationens planering karaktäriseras som ett flöde med start i högsta 

ledning? Kan ni relatera det till självbetjäningstjänsten? 
 
28. Initierades planeringen av den webbaserade självbetjäningstjänsten genom 

förfrågningar eller förslag från funktionella och operativa ledare? 
 
29. Är högsta ledningens roll i planeringen att bedöma förslag som kommer in eller 

att själv formulera planer för informationssystem? 
 
Frågor om Deltagande 
30. Deltog högsta ledningen aktivt i planeringen för den webbaserade självbe-

tjäningstjänsten? På vilket sätt var högsta ledning aktiv? 
 
31. Deltog ledare från olika funktionella områden i planeringen av den webbaserade 

självbetjäningstjänsten? 
 
32. Begränsades antalet deltagare på något sätt i planeringen av den webbaserade 

självbetjäningstjänsten? 
 
33. Var planeringen för den webbaserade självbetjäningstjänsten isolerad till vissa 

funktionella eller operativa områden i organisationens verksamhet? 
 
34. Kan du beskriva hur organisationens olika intresseområden representerades vid 

planeringen. Uppskattar du att det var högt eller lågt deltagande?     
 
Frågor om Konsistens 
35. Utvärderades och reviderades planeringen regelbundet med den aktuella ut-

vecklingen? 
 
36. Anpassade ni planeringen mot förändrade förhållanden, om och när de upp-

stod? 
 
37. Var planeringen av den webbaserade självbetjäningstjänsten en ständigt pågå-

ende process? 
 
38. Hade ni regelbundna personliga möten där planeringen diskuterades? 
 

Avslutning 39. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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BILAGA 2 

BILAGA 2 – Intervjuunderlag för användning 
 
Bakgrund 1. Kan du kortfattat beskriva vad du jobbar med? 

 
2. Vad har du för bakgrund (yrkesmässigt)? 
 
3. Hur länge har du funnits i organisationen? 
 

Arbets-
uppgifter 

4. Kan du beskriva hur dina arbetsuppgifter såg ut innan självbetjäningstjänsten 
togs i bruk 

 
5. Kan du beskriva hur dina arbetsuppgifter ser ut idag? 
 

Engagemang 6. På vilket sätt engagerades eller involverades handläggarna i arbetet med in-
förandet av självbetjäningstjänsten? 

 
7. Representerades handläggarna i någon arbetsgrupp eller liknande som jobbade 

med införandet av självbetjäningstjänsten? 
 

Behov 8. Hade ni som handläggare några behov att ändra några arbetsuppgifter när 
självbetjäningstjänsten infördes? 

 
Förändring 9. Vilka förväntningar hade du/handläggarna på förändringar i arbetsuppgifter i 

samband med att självbetjäningstjänsten skulle driftsättas? 
 
10. Har någon arbetsuppgift förändrats efter införandet av självbetjäningstjänsten? 
 
11. Sker någon förändring av dina arbetsuppgifter idag och är i så fall självbetjä-

ningstjänsten en av orsakerna till förändringen? Tror du att dina arbetsuppgifter 
kommer att förändras om eller när självbetjäningstjänsten utvecklas? 

 
Övrigt 12. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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