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Abstract 

This study will increase understanding of how a system developer can solve complex problems 

within organizations by developing a new information technology system (IT-system), with a 

focus on technical- and organizational interoperability at the integration process. The authors 

act as system developers through a case study where there is a need for a new IT-system. 

In this thesis an abductive approach is used combined with an instrumental case study. The 

work is split up into four phases: 

(1) Identifying problems within the organization by drawing up business models, collecting data 

through qualitative semi-structured interviews with stakeholders, and the development of a 

theoretical base. As theoretical frame of reference Integration and interoperability (I & I) is 

defined, business models are explained, how technical- and operational interoperability differs, 

how business models are created, agile software development and usability of IT-systems. 

(2) Building, intervention and evaluation. The IT-system is built using an iterative and 

incremental software development process where focus is on solving the identified problems. 

During the development stage requirements and challenges are identified to create the business 

model target view. The IT-system is developed to reflect this view where each iteration of the 

IT-system is revised from flaws discovered during interviews with stakeholders. The first 

iteration did not fulfill the stakeholders’ requirements and expectations, but later iterations 

succeeded in this and were implemented within the organization. When the IT-system had been 

implemented, it was evaluated by the end users to identify if the system developers had 

succeeded in solving the organizational problems, and to check usability of the IT-system. 

(3) Reflection and learning. The result is analyzed and discussed, compared to the theoretical 

frame of reference and course of action. The result shows that system developers succeeded in 

identifying complex problems within the organization and managed to create a new IT-system 

that met stakeholders’ needs, while also solving identified organizational problems. 

(4) In the last phase formalization of learning are general concepts compiled that can be used 

in other projects. In this thesis are eight aspects and principles are identified that can be used 

by system developers when developing IT-systems.  
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Sammanfattning 

Denna studie ska öka förståelse för hur systemutvecklare kan lösa komplexa problem inom 

organisationer genom att utveckla ett nytt informationsteknologi-system (IT-system) där fokus 

läggs på teknisk- och organisatorisk interoperabilitet vid integrationsprocessen. Författarna 

agerar som systemutvecklare via en fallstudie där det finns behov av ett nytt IT-system. 

I uppsatsen används ett abduktivt tillvägagångssätt där en instrumentell fallstudie används. 

Genomförandet av arbetet delas in i fyra olika faser:  

(1) Problemidentifiering inom verksamheten genom framställning av verksamhetsmodeller, 

insamling av data genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med intressenter och 

framtagning av teoretisk bas. Som teoretisk referensram i denna uppsats definieras Integration 

och Interoperabilitet (I & I), vad verksamhetsprocesser är, vad som skiljer teknisk- och 

organisatorisk interoperabilitet åt, hur verksamhetsmodeller skapas, agil mjukvaruutveckling 

och användbarhet av IT-system. 

(2) Utveckling, ingrepp och utvärdering. IT-systemet utvecklas genom en iterativ och 

inkrementell mjukvaruutvecklingsprocess där fokus ligger på att lösa problem som identifierats. 

I utvecklingsarbetet har krav och begränsningar identifierats för att skapa verksamhetsmodellen 

börläget. Det IT-system som utvecklas utgår från detta börläge där IT-systemet revideras utifrån 

brister som uppkommit från intervjuer med intressenter efter varje iteration. Första iterationen 

av IT-systemet lyckades inte uppfylla intressenternas krav och förväntningar. Det lyckades 

däremot senare iterationer av IT-systemet med, där det senare implementeras inom 

organisationen. När IT-systemet har implementerats utvärderas det av slutanvändarna för att 

identifiera om systemutvecklarna har lyckats lösa verksamhetsproblemen och för att kontrollera 

användbarheten hos IT-systemet. 

(3) I reflektion- och lärandefasen diskuteras och analyseras resultatet mot den teoretiska 

referensramen och tillvägagångssättet. Resultatet visar att systemutvecklarna lyckats identifiera 

de komplexa problemen inom organisationen och lyckats skapa ett nytt IT-system som 

uppfyller intressenters behov samtidigt som det löser de identifierade verksamhetsproblemen.  

(4) I sista fasen formalisering av lärdomar sammanställs generella koncept som går att använda 

i andra projekt. I denna uppsats identifieras åtta aspekter och principer en systemutvecklare kan 

använda sig av när de ska utveckla IT-system.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Teknologiutveckling har skapat fler möjligheter för organisationer. En av dessa möjligheter är 

informationssystem (IS) som har en huvudroll att understödja och effektivisera arbetsflödet i 

verksamheter. Ett informationssystem har som uppgift att samla in, lagra, bearbeta och sprida 

information. Palmius (2005) beskriver ett informationssystem som ett medel för att bidra till 

spridning av information inom en verksamhet. Vidare anser Palmius (2005) att människor är en 

del av informationssystem snarare än användare av informationssystem. Vad han menar är att 

ifall det inte finns någon människa som kan fatta beslut baserat på informationen så uppfyller 

inte ett informationssystem dess funktion. Således är en människa en del av ett 

informationssystem. 

Ett informationsteknologi-system (IT-system) kan vara en applikation, ett webbaserat system 

som består av en eller flera webbtjänster eller ett större Enterprise-system till exempel Customer 

Relationship Management (CRM) och Enterprise Resource Planning (ERP). Oavsett vilken typ 

av IT-system ska utvecklas måste den uppfylla dessa fyra krav: samla in, lagra, bearbeta och 

sprida information/data (Palmius, 2005). 

Införande av IT-system i organisationer har blivit allt vanligare för att kunna hantera olika 

arbetsprocesser inom verksamheten på ett enkelt och effektivt sätt genom att ersätta manuell 

hantering med datoriserad hantering för arbetsprocesser (Goldkuhl and Nilsson, 2010). 

Införandet av ett nytt IT-system i stora organisationer kan ställa till integrationsproblem om inte 

interoperabilitet, med sina olika aspekter, tas med i åtanken. I och med att teknologi blir allt 

mer långtgående och ihopkopplat har interoperabilitet blivit en kritisk del (Carnegie Mellon 

Software Engineering Institute, 2004). Interoperabilitet kan definieras som ett mått på vilken 

grad olika system, organisationer, och/eller individer kan arbeta tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål (Ide & Pustejovsky, 2011).  Interoperabilitet innefattar fyra olika nivåer: 

rättslig, organisatorisk, semantisk och teknisk (Den osynliga infrastrukturen, 2007). 

Det finns vissa nackdelar med att införa IT-system i en organisation, stora kostnader kan läggas 

på system som riskerar att misslyckas på grund av dålig planering. Misstolkning av kravanalys 

och dålig integrationsprocess i organisationen kan orsaka att systemet inte används eller 

undviks av användaren (Skovly, 2013). Informationssystem inom en verksamhet har flera 
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fördelar (Laudon & Laudon, 2010), bland annat: 

● Minskade kostnader; användning av informationssystem kan minska kostnader som 

annars skulle utförts av anställda 

● Förstärka verksamheten; informationssystem kan i många fall föreslå information till 

rätt typ av person vid rätt tidpunkt. 

Som systemutvecklare gäller det att tänka på integrationsprocessen utifrån 

interoperabilitetsaspekter vilket ökar chansen att det nya informationssystemet integreras i 

verksamheten med ett lyckat resultat. Förmågan hos system, avdelningar och 

verksamhetsprocesser att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom 

att följa överenskomna regler är i själva verket viktigt för stora organisationer att uppnå i 

dagsläget (Dorsey, 2005). 

1.2 Problemformulering 
När ett IT-system ska implementeras i en organisation så sker det en teknisk integrationsprocess 

för att få det nya systemet att kommunicera med befintliga system i organisationen. Denna 

integrationsprocess har syftet att byta/hämta data som behövs för systemets funktionalitet. Vid 

integrationsprocessen kan det uppstå olika problem, till exempel svårigheter att modifiera eller 

underhålla systemet på grund av föråldrade kopplingar mellan system (Pasic, 2013).  Större fel 

kan inträffa vid dålig planering av systemintegration. Implementering av system kan misslyckas 

om det används olika attribut mellan system som ska integreras, vilket ökar risken att systemet 

inte kan utbyta data med befintliga system i organisationen (ibid). 

En stor faktor som försvårar systemintegration i organisationer orsakas av att många system är 

byggda med liten tanke på verksamhetsprocessen. Utvecklarna sätter igång och börjar koda så 

snart lite information samlas in (Pasic, 2013). En del informationssystem som utvecklas 

fokuserar på den tekniska nivån av interoperabilitet d.v.s. att få system att kommunicera med 

andra system, vilket är bra men nackdelen blir att inget fokus läggs på organisatoriskt 

interoperabilitet för att uppnå en långsiktigt och hållbar integration inom organisationen (Den 

osynliga infrastrukturen, 2007). Pasic (2013) menar att brister i förståelse av 

verksamhetsprocessen kan orsaka att systemet misslyckas redan i början. 

Om fokus vid utveckling av informationssystem enbart ligger på den tekniska nivån kan detta 

leda till att stora delar av användarnas/organisationens krav ignoreras. Stora mängder av koden 
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måste skrivas om eftersom den inte uppfyller de krav som organisationen har på systemet. Utan 

en genomtänkt process för utveckling och implementering av informationssystem minskas 

chanserna att få ett lyckat och funktionellt system (Dorsey, 2005).  

Implementation av ett informationssystem bör ses som helhetsprojekt som påverkar 

organiseringen av människors arbete. Även om det finns tydliga inslag av IT i dessa projekt så 

bör de inte behandlas på enbart IT-nivå. Ett utvecklingsprojekt har organisatoriska 

förutsättningar och ger organisatoriska följder. Implementationen och integrationen av ett 

informationssystem i organisationer bör behandlas som en central och integrerad del i 

organisationen (Hedman et al., 2009). 

1.3 Syfte 
Denna studie ska belysa och öka förståelse för hur systemutvecklare bör lösa komplexa problem 

som uppstår i en integrationsprocess av teknisk- och organisatorisk interoperabilitet.  

1.4 Forskningsfrågor 
Specifikt så ämnar studien besvara följande frågor: 

➢ Vilka utmaningar uppstår inom teknisk och organisatorisk interoperabilitet i utveckling 

av ett IT-system i en organisation? 

• Vilka kritiska handlingar bör en systemutvecklare utföra för att hantera teknisk och 

organisatorisk interoperabilitet? 

1.5 Avgränsning 
Interoperabilitet är ett begrepp som omfattar fyra olika nivåer, i detta arbete kommer fokus att 

ligga enbart på tekniskt och organisatorisk interoperabilitet.  

Ett systemutvecklingsprojekt kommer genomföras i en fallstudie där fokus enbart ligger på två 

avdelningar, IT- och BIB-avdelningen, och deras problem inom sin dagliga 

verksamhetsprocess. Utvecklingsarbetet har tidsbegränsat till tre månader. Denna 

tidsbegränsning är viktigt att för att kunna hinna med testutförande och implementering av 

systemet i organisationen där fallstudien äger plats.  
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2. Metod 
Denna studie har formats utifrån en kvalitativ metod då studiens syfte är att skapa en ökad 

förståelse om för hur systemutvecklare bör lösa komplexa problem som uppstår i en 

integrationsprocess av teknisk och organisatorisk interoperabilitet. 

2.1 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Ett deduktivt tillvägagångssätt utgår ifrån en teoretisk referensram som hjälper forskare att 

formulera hypoteser som undersöks mot verkligheten via observationer. Induktivt 

tillvägagångssätt är motsatsen till deduktion, forskare går från observationer till en 

generaliserad teoretisk referensram (M Le Duc, 2007). Vidare förklarar M Le Duc (2007) att i 

praktiskt utrednings- och forskningsarbete används ofta en sammanställning av dessa två 

tillvägagångssätt vilket kallas för abduktion. 

För att svara på de framförda frågeställningarna (vilka utmaningar och aspekter eller teorier är 

centrala i ett systemutvecklingsprojekt) och uppnå syftet med arbetet (öka förståelse för hur 

systemutvecklare kan lösa komplexa problem i ett systemutvecklingsprojekt) väljs ett abduktivt 

tillvägagångssätt. Ett abduktivt tillvägagångssätt tillåter oss att identifiera teorier för att 

identifiera problem om viktiga delar i projektet som ska prioriteras. Samtidigt tillåter det 

abduktiva tillvägagångssättet oss att observera förändringar inom organisationen genom hela 

systemutvecklingsprojektet, där dessa observationer analyseras, diskuteras och sedan härleds 

till slutsatser som används för att besvara syftet med uppsatsen. 

2.2 Tillämpning av fallstudie 

Kvalitativa fallstudier gör det möjligt för forskare att utforska eller beskriva ett fenomen i 

sammanhang med olika datakällor. Det gör att forskaren kan utforska individer eller 

organisationer enkelt genom komplexa ingrepp, relationer, samhällen eller program (Yin, 

2003). I denna studie genomförs en instrumentell fallstudie. Stake (1995) menar att en 

instrumentell fallstudie används för att uppnå något istället för att bara förstå en situation. 

Vidare menare Stake (1995) att en instrumentell fallstudie hjälper forskaren att underbygga 

redan identifierad teori. I denna studie används fallstudien som ett verktyg för att förstå ett visst 

problem, hitta en lösning och samla in data. 
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Figur 1: Metodöversikt 

I problemformuleringsfasen, se figur 1, identifieras problem i en verksamhet genom att skapa 

verksamhetsmodeller men också insamling av data via kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

för att identifiera problem inom verksamheten. Därefter formuleras forskningsfrågan och vi 

skapar en teoretisk bas för arbetet som används för att bilda hypoteser om viktiga delar inom 

systemutvecklingsprojektet. 

Under utveckling, ingrepp och utvärdering se figur 1, går utvecklarna in i mer detalj i väsentliga 

områden. Utvecklingen börjar med identifiering av krav och begränsningar och tillsammans 

med tidigare identifierade problem skapas verksamhetsmodellen börläget. Utvecklingen av IT-

systemet utgår från börläget där IT-systemet byggs på iterativt och inkrementellt. Vid ingrepp 

kontrolleras systemet av intressenter för att se om brister finns där dessa brister åtgärdas till 

nästa iteration av IT-systemet. I utvärdering samlas data in via semistrukturerade intervjuer 

med intressenter för att se om man lyckas lösa de problem som identifierats i 

problemformuleringsfasen. 

Uppsatsen avslutas genom att analysera och diskutera resultatet med fokus på vårt teoretiska 

ramverk - områden och tillvägagångssättet, se figur 1, till sist besvaras frågeställningarna och 

syftet med studien genom att lärdomar sammanställs i generella koncept som går att tillämpa 
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inom andra systemutvecklingsprojekt.  

En instrumentell fallstudie har en stödjande roll som underlättar vår förstå för vissa fenomen 

inom verksamheten. Fallstudien tillåter oss att undersöka vissa fenomen på en djupare nivå där 

förståelse för fenomenen tillåter oss att hitta olika utmaningar som systemutvecklare i det 

systemutvecklingsprojekt som genomförs genom fallstudien. 

2.2.1 Litteraturstudie 

För att undersöka vilka aspekter eller principer inom teknisk- och organisatorisk 

interoperabilitet som är centrala att beakta vid en integrationsprocess i ett 

systemutvecklingsprojekt har vi börjat med att genomföra en litteraturstudie för att skapa en 

teoretisk bas kring ämnet integration och interoperabilitet. Utifrån denna bas lyfts tekniska- och 

organisatoriska faktorer fram inom interoperabilitet med fokus på systemutveckling. 

Systemutvecklingsprojektet som genomförs via en fallstudie, se nästa avsnitt, kommer 

genomföras via en agil mjukvaruutvecklingsprocess som kompletteras av användbarhet av IT-

system. I den teoretiska basen kommer dessa två delar läggas till där dess relevans kommer 

analyseras och diskuteras. 

För att identifiera relevant och tillförlitlig litteratur har sökningar på LTU:s databaser skett via 

LTU:s bibliotek. Under litteraturstudien har e-böcker, läroböcker, textböcker och facklitteratur 

hittats och använts. Sökord har varit integration*, interoperabilitet*, teknisk interoperabilitet*, 

organisatorisk interoperabilitet*, enterprise architect*, verksamhetsmodellering* I & I*, EA*, 

systemintegration*, interoperability and integration*, mjukvaruutveckling*, system 

development*, software engineering*, software development*.  Dessa sökord har använts för 

att samtliga ansågs relevanta till studien. 

När information till den teoretiska referensramen identifierats kontrollerades bl.a. källans 

avsändare och relevans för uppsatsen, vem upphovsperson eller utgivare är (primär eller 

sekundär), budskapet hos källan d.v.s. om det är fakta, åsikter, reklam eller underhållning. När 

en möjlig källa identifierats kontrollerades också om andra källor har skrivit liknande saker för 

att stärka validiteten hos den identifierade källan. 
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2.2.2 Fallstudie: Luleå Tekniska Universitet (LTU) 

Luleå tekniska universitet har idag ungefär 16,000 studenter och mer än 1,500 anställda (LTU:a, 

2017). Organisationen har olika institutioner och i varje institution finns det olika avdelningar. 

Under institutionen Verksamhetsstöd (VSS) ingår det olika avdelningar som jobbar 

tillsammans för att stödja organisationens arbetsflöde, se figur 3 (LTU:b, 2017). 

 
Figur 2: Karta över VSS’s olika avdelningar och enheter. 

IT-support enheten inom IT-Service-avdelning, kundtjänst och pedagogisk stödenhet som ingår 

under biblioteketsavdelningen har arvoderade studenter som jobbar kvällstid för att kunna 

erbjuda service till LTU:s anställda och studenter utanför ordinarie arbetstider. 

I denna uppsats är schemahanteringprocessen den process vi förändrar inom LTU. I nuvarande 

skede är schemahanteringsprocessen för de arvoderade studenterna en långsam process med 

många manuella hanteringar som kräver resurser och tid. I schemahanteringsprocessen finns 

det två grupper/avdelningar, informationsteknologi- (IT) och biblioteksgruppen (BIB). Varje 

avdelning har en schemaläggare som hanterar schemat och bemanningen för arvoderade 

studenter i varje arbetspass. Det finns inget IT-system för schemaläggare eller arvoderade 

studenter vilket gör att varje avdelning har sitt egna arbetssätt för att bemanna arbetspassen. 
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Syftet med uppsatsen, att lösa komplexa problem inom organisationer genom att utveckla ett 

IT-system där utvecklarna tillämpar teknisk- och organisatorisk interoperabilitet, passar väl 

med Luleå Tekniska Universitet IT-lednings vision:  

● Att med hjälp av rätt IT-strategi effektivisera verksamheten så att ekonomiska samt 

personella resurser frigörs för utveckling av densamma. 

● Göra IT enklare och mer agil. 

● Förbättra integrationen mellan IT och verksamheten. 

Luleå Tekniska Universitets IT-ledning vill använda sig av ett kundanpassat system d.v.s. ett 

system som de kan underhålla och koppla upp mot andra system om så önskas. IT-ledningen 

vill inte använda sig av redan befintliga lösningar på grund av att dessa lösningar inte kan 

kommunicera med deras befintliga system, samt att modifiering av befintliga lösningar som 

hanterar schemat kan medföra höga kostnader som inte är aktuellt för verksamheten just nu. Av 

dessa anledningar har IT-ledningen tilldelat oss uppdraget att utveckla och implementera ett 

nytt IT-system. IT-systemet ska integreras med LTU:s befintliga system och stödja 

universitetets nya processorienterade synsätt genom att en fallstudie genomförs på en avgränsad 

del av verksamheten, schemahanteringsprocessen. 

Studien har ett fokus på att tillämpa teknisk- och organisatorisk interoperabilitet vid utveckling 

av det nya IT-systemet för att kunna besvara vilka utmaningar en systemutvecklare ställs inför 

för vad gäller integrering av teknisk- och organisatorisk interoperabilitet i ett 

systemutvecklingsprojekt.  

2.2.3 Problemformulering 

I den första fasen, problemformulering, skapas förståelse för hur schemahanteringsprocessen 

fungerar i dagsläget hos LTU där brister och problem identifieras hos denna del av 

verksamheten. 

För skapa en förståelse för verksamheten, specifikt schemahanteringsprocessen, har vi i första 

hand använt oss utav observationer i och med författaren Mohammed har jobbat som arvoderad 

student i mer än ett år på IT-avdelning i LTU. Detta har hjälpt oss att få en bättre bild av 

verksamheten utan att behöva sätta mycket tid på en introduktionsfas för att införskaffa 

domänkunskap om verksamheten och hur arbetsprocesserna ser ut för IT- och BIB-
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avdelningen. 

Utöver denna verksamhetsförståelse genomfördes två semistrukturerade intervjuer med IT-

ledningen, se bilaga 8.1, och en med vardera schemaläggare, se bilaga 8.2, eftersom dessa är 

involverade i den del av verksamheten som påverkas av det nya IT-systemet. Datainsamlingen 

från IT-ledningen och schemaläggare gav en bättre förståelse för hur arbetsprocesser inom IT- 

och BIB-avdelningen fungerar i dagsläget. 

Data har även samlats in via observationer från IT- och BIB-avdelningen där vi dokumenterat 

användare och schemaläggares arbetsmoment. Detta har bedrivits under två veckor och denna 

data används för att identifiera verksamhetsprocesser som inte upptäckts vid intervjuerna med 

IT-ledningen och schemaläggare. När vi samlat in och bearbetat all data skapas 

verksamhetsmodellen nuläget för vardera avdelning. Dessa verksamhetsmodeller utgår från vår 

förståelse för hur verksamhetsprocesserna ser ut i nuläget där dessa används för att identifiera 

problemen hos schemahanteringsprocessen. Verksamhetsmodellerna skapas utifrån Enterprise 

Architecture. 

Enterprise Architecture (EA) är ett koncept som funnits i ett par decennium och handlar om att 

modellera en verksamhetsstruktur som ger en övergripande bild av verksamheten hela vägen 

från affärsprocesser till IT-stöd. Verksamhetsarkitektur, informationsarkitektur och teknik- och 

infrastruktur arkitektur kan beskrivas både var för sig och tillsammans för att koppla samman 

och skapa en större förståelse, samt få ett underlag att analysera. Verksamhetsmodellerna har 

skapats via verktyget Archimate som är ett öppet och oberoende modelleringsverktyg. 

Innan vi gick vidare till utveckling så genomfördes en sista semistrukturerad intervju med IT-

ledningen och en med vardera schemaläggare där de fick validera att vardera nulägesmodell är 

korrekt modellerad. När vardera nulägesbild har validerats identifierades problem i nuvarande 

schemahanteringsprocessen. 

2.2.4 Utveckling, Ingrepp och Utvärdering 

I första delen av fas två, utveckling, inleds arbetet med att identifiera krav och begränsning där 

detta tillsammans med tidigare identifierade problem i problemformuleringsfasen utmynnar i 

verksamhetsmodellen börläget. Från börläget identifieras tekniska- och organisatoriska 

förändringar och IT-systemet utvecklas för att avspegla börläget. 
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Datainsamlingen av krav och begränsningen utfördes genom en semistrukturerad intervju med 

IT-ledningen, se bilaga 8.1, och en med vardera schemaläggare, se bilaga 8.2. IT-ledningen har 

främst intervjuats för att de har olika roller i organisationen och är styrande om vad som får 

göras regelmässigt eller vad som är praktiskt genomförbart, vilket resulterar i begränsningar 

och krav som IT-systemet måste anpassas efter. Några av dessa begränsningar är t.ex. vilken 

server som kan användas vid lanseringen, hur användare får skriva under arvodesblanketten, 

vilka databaser som kan köras på LTU:s server m.m. Enligt organisatoriska regler får inte 

användare genomföra många delar i systemet vilket gör att schemaläggare hanterar nästan alla 

delar i schemahanteringsprocessen. Av denna anledning kommer kraven från schemaläggare 

att prioriteras där dessa krav utgör grunden för funktionaliteten i IT-systemet. Användare har 

inte intervjuats då de näst intill enbart hämtar och läser data samtidigt som systemet är byggt i 

iterationer vilket gör det enkelt att revidera delar i efterhand. Användare kommer prioriteras i 

utvärdering och sista iterationen av IT-systemet i ingrepp då deras upplevelse av användbarhet 

är viktigt för acceptans av IT-systemet. 

Resultatet av intervjun med IT-ledningen genererade en lista på begränsningar hos systemet, se 

avsnitt 4.2.2. Intervjuer med schemaläggare och IT-ledningen har bidragit till identifiering av 

primära och sekundära krav hos det nya systemet, se avsnitt 4.2.1. Med hjälp av problemen från 

problemformuleringsfasen och kraven och begränsningarna från utvärderingsfasen skapas 

verksamhetsmodellen börläget, se avsnitt 4.2.3. Börläget används för att beskriva hur det nya 

IT-systemet är tänkt stödja verksamhetsprocesserna inom schemahanteringsprocessen. 

Slutligen jämfördes nulägesbilderna mot börläget för att generera vilka tekniska- och 

organisatoriska förändringar som behövde tillämpas innan det nya systemet utvecklas, se 

avsnitt 4.2.4 och 4.2.5. Syftet med att identifiera dessa förändringar var för att kunna utveckla 

det nya IT-systemet med fokus på teknisk- och organisatorisk interoperabilitet.   

Vi har valt att utveckla systemet med hjälp av PHP, HTML, CSS och JavaScript som är 

passande för att utveckla ett webbaserat system. Vi har valt just dessa programmeringsspråk för 

att vi har erfarenhet att utveckla webbaserade system med hjälp av dem. 

I IT-systemet vi använt oss av ett s.k. tredje-parts bibliotek som ska ingå i det nya 

webbsystemet. Biblioteken används för att inte “uppfinna hjulet igen”. Dessa bibliotek är oftast 

väldokumenterade och innehåller funktioner som eftersökts i det nya webbsystemet vilket 
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förkortar utvecklingstiden. Under hela utvecklingsfasen har IT-systemet testas kontinuerligt för 

att eliminera tekniska fel och för att se om systemet uppfyller de primära och sekundära kraven. 

I slutet av utvecklingsdelen har vi valt att släppa en beta-version av systemet, det vill säga en 

testversion, som kommer användas av schemaläggare och användare i nästa fas, ingrepp.  

I andra delen av fas två, ingrepp, som utförs för att säkerställa att systemet uppfyller de 

förväntningar som slutanvändarna och IT-ledningen har på systemet, samt reda ut vilka brister 

eller krav som inte är kända vid datainsamling av krav och begränsningar i början av 

utvecklingsfasen. Ingrepp utförs iterativt och inkrementellt där IT-systemet testas av 

intressenter och behandlas som om det skulle ersätta schemahanteringensprocessens nuvarande 

arbetssätt. Om IT-systemet lever upp till förväntan implementeras denna del i verksamheten, 

men om det finns problem eller delar som saknas går man tillbaka till systemet och löser dessa 

problem. 

All datainsamling inom ingrepp genomförs med användningstester, se avsnitt 3.4, där vi som 

utvecklare ställer frågor till den intervjuade som testar systemet samtidigt. Första 

datainsamlingen sker med IT-ledningen och vardera schemaläggare där brister eller problem i 

nuvarande iteration av IT-systemet identifieras och åtgärdas, se avsnitt 4.3. Nästa iteration av 

IT-systemet sätts in i lanseringsmiljön där systemet testas mot de primära och sekundära kraven 

för att identifiera fel. När fel har identifierats och åtgärdats testas IT-systemet en gång av IT-

ledningen, en gång av vardera schemaläggare och fyra gånger av användare från vardera 

avdelning (IT och BIB). I detta skede har IT-systemet inga uppenbara kritiska brister som 

kommer göra att systemet inte accepteras av IT-ledningen och slutanvändarna och då inleds 

nästa del, utvärdering. 

I sista delen av fas två, utvärdering, genomförs semistrukturerade intervjuer med 

slutanvändarna, se bilaga 8.3. En intervju genomförs med vardera schemaläggare och fyra 

intervjuer med användare från vardera avdelning (IT och BIB). Insamlad data används för att 

analysera om man lyckats lösa de problem som identifierats i problemformuleringsfasen och 

används som grund för att hitta delar som kan vidareutvecklas i IT-systemet. 

2.3 Metodkritik 
Studien utförs hos en extern organisation där syftet och nyttan för organisationen skiljer sig mot 

syfte för studien har designforskning kritiserats för studie kan färgas i vissa situationer. 
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Det som påverkar varför denna studie inte blir objektiv beror på att forskarna kan anses i vissa 

situationer ha två roller, konsulter och forskare. Dessa roller går möjligen över till den andres 

roll, det vill säga en forskare kan vara verksam som konsult och tvärtom. Detta kan skapa 

problem då de båda rollerna är vana vid att arbeta på olika sätt. Forskarna måste t.ex. arbeta 

med ett vetenskapligt förhållningssätt för att kunna söka information och utföra en omfattande 

dokumentation av sitt arbete, jämfört med konsulterna som istället är mer inriktade att arbeta 

under tidspress för att kunna utveckla ett system för deras kunder (Baskerville & Wood-Harper, 

1996). I detta projekt har vi agerat som både konsult och forskare där vi har hållit dessa två 

roller separerade. När vi agerat som forskare har vi utgått från syftet och frågeställningar där 

resultatet och teorin ska underbygga vår analys, diskussion och slutsats. Som konsult har vi 

fokuserat mer på IT-systemet och dess funktionalitet där fokus ligger på att skänka 

organisationen LTU mervärde. Hade vi agerat mer som konsulter i denna rapport hade vi haft 

mer teori om olika systemutvecklingsdelar t.ex. testning, underhåll, kundkontakt, 

programmeringsdelar m.m. Baskerville och Wood-Harper (1996) menar att det är betydelsefullt 

att hålla de två roller separerade för att det praktiska resultatet skall få akademisk legitimitet 

och det teoretiska arbetet skall styrkas från det praktiska arbetet. Organisationen, LTU, där vår 

studie har utförts, har valt att inte delta i forskningen eller försöka styra den och deras påverkan 

har begränsats till datainsamling i form av intervjuer och systemtest som har utförts och 

planerats av oss. Genom detta har problem med förväxlade roller mellan forskare och konsulter 

hållits isär i studien. 

I utveckling och ingrepp, uteslöts användare från intervjuer gällande krav, begränsningar och 

test av systemet i första iterationen. I många systemutvecklingsprojekt prioriteras intressenter 

som kommer använda systemet då deras upplevelse kan avgöra om IT-systemet accepteras eller 

inte. Om IT-systemet inte accepteras kan det bero på att vi skapat tekniska lösningar som inte 

är optimala för intressenters arbetssätt. I vårt fall uteslöt vi användaren vilket ökar risken för att 

missa viktiga krav eller lösningar i IT-systemet. 

All datainsamling med slutanvändare skedde på deras arbetsplats i öppna miljöer. 

Slutanvändare kan utesluta vissa svar för att undvika konsekvenser för sina uttalanden, där 

dessa uteblivna svar kan vara viktiga för att identifiera problem i IT-systemet som måste 

åtgärdas innan det tas i bruk inom verksamheten. Om dessa problem inte åtgärdas ökar risken 

för att IT-systemet inte kommer accepteras. 
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3. Teoretisk referensram 
I studiens teoretiska referensram presenteras integration- och interoperabilitetsområdet. 

Därefter definieras organisatoriska- och tekniska interoperabilitet, med syfte att tydliggöra den 

röda tråden mellan de viktigaste aspekter i organisatoriska- och tekniska interoperabilitet vid 

integrationsprocessen. Under teoriavsnittet kommer vi även presentera teorier om 

mjukvaruutveckling, verksamhetsmodelleringen och användbarhet vid design av IT-system 

som kommer tillämpas vid systemutvecklingen.  

3.1 Integration & Interoperabilitet (I & I) 
Ett informationssystem är sällan en egen entitet. Oftast erbjuder informationssystem tjänster till 

användare som direkt brukar informationssystemet eller indirekta genom andra 

informationssystem. Integrationsprocessen av IT-system handlar om att bilda en 

sammanhängande helhet av flera olika informationssystem (inklusive människor) som skapar 

förutsättningar att uppnå olika intressenters behov (Madni & Sievers, 2013). Madni och Sievers 

(2013) menar att integration är en sammanslagning eller en kombination av två eller flera 

komponenter eller konfigurationsobjekt i en högre nivå av systemelement som erbjuder 

funktionalitet samtidigt som det uppnår specifika mål. 

Integrationsprocessen är processen som sker mellan utveckling och verifiering, validering och 

lansering av ett IT-system. Efter utvecklingen måste IT-systemet integreras i den miljö där det 

förväntas fungera. Det sammansatta systemet testas sedan för att kontrollera att det fungerar 

enligt kraven och syftet. Under integrationsprocessen ser systemutvecklare till att de logiska 

och fysiska gränssnitten är uppfyllda och att det integrerade systemet uppfyller sitt avsedda 

ändamål (SEG, 2012; Madni & Sievers, 2013). Orsaken till misslyckade integreringar är oftast 

ofullständiga, inkonsekventa eller missförstådda specifikation. Kärnan till misslyckanden är 

brist på förståelse av företagsklimatet d.v.s. verksamhetsprocesser och hur de interagerar med 

varandra. Integrationsprocessen är allt mer avgörande för ett lyckat system i en organisation 

(Madni & Sievers, 2013). 

Interoperabilitet är en konkret och direkt operativ del av integrationsprocessen. Genom att öka 

värdet på interoperabilitet vid systemintegration underlättas hanteringen av framtida 

integrationskrav som ännu inte är synliga under utvecklingstiden (Carlile, 2004).  

Interoperabilitet kan definieras på olika sätt beroende på användningsområde, inom militären 

har försvarsmakten definierat begreppet enligt följande: “Förmåga att multinationellt kunna 
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fungera effektivt tillsammans. Ska kunna ske genom att tjänster utbyts mellan och utnyttjas av 

system, militära enheter eller militära styrkor. Uppnås genom en internationell 

standardiseringsprocess”, (Försvarsmakten, 2017). En annan definition av interoperabilitet som 

används inom EU vid e-hälsa är: “Interoperabilitet är förmågan hos system, organisationer eller 

verksamhetsprocess att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra genom att 

överenskomna regler följs” (Nationell informationsstruktur, 2016). Ide och Pustejovsky (2011) 

definierar interoperabilitet som ett mått vilken grad olika system, organisationer, och/eller 

individer kan arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. International Organization for 

Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) har en mer 

passande definition för interoperabilitet inom systemutveckling. Enligt ISO/ICE är 

interoperabilitet ”förmågan att kommunicera, köra program eller överföra data mellan olika 

funktionella enheter", så att användaren behöver "liten eller ingen kunskap om de unika 

egenskaperna hos dessa enheter" (ISO/IEC 2382-01). 

Identifiering och utvärdering av integration och interoperabilitets krav är oftast baserade på 

systemet som ska utvecklas. Systemintegration och interoperabilitet hänger ihop och är 

beroende av varandra. Integrationsprocessen sätts igång när ett system håller på att utvecklas, 

under integrationen behöver systemutvecklarna se till att gränssnitten är väl förstådda och att 

den fysiska miljön har behandlats och kopplats ihop.  Interoperabilitet handlar mer om den 

rollen som IT-systemet har och hur de olika komponenterna samverkar för att möta 

organisationens behov och mål. Ett kritiskt första steg i att identifiera och bedöma I & I 

utmaningar är att förstå verksamheten och kunna planera integrationen och bedöma 

komplexiteten vid utvecklingsplanering (SEG, 2012). 

Interoperabilitet har fyra olika nivåer: rättslig, organisatorisk, semantisk och teknisk. 

Organisatorisk interoperabilitet kan beskrivas som en process där flera avdelningar/ 

organisationer samverkar för att uppfylla ett eller flera överenskomna resultat. Teknisk 

interoperabilitet handlar om informationsutbyten på en teknisk nivå mellan system/tjänster som 

kommunicerar med verksamhetens olika delar på ett säkert sätt  (Vägledning för digital 

samverkan, 2015). 

3.1.1 Organisatorisk interoperabilitet 

Enligt Finetti (2003) handlar organisatorisk interoperabilitet om modellering av 

verksamhetsprocesser, att föra ihop informationsarkitekturen med organisationens mål och göra 
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det möjligt för olika verksamhetsprocesser att integreras och samarbeta. Organisatorisk 

interoperabilitet bygger på en god förståelse för verksamhetens processer och hur dessa ska 

modelleras. I många organisationer har modellering av verksamhetsprocesser inte ägt rum och 

det i sin tur gör det svårare att förstå hur verksamheten fungerar. För att integrera 

verksamhetsprocesser är det ett krav att det ska finnas modeller som beskriver verksamheten 

och som bygger på en detaljerad nivå gällande arbetsuppgifter, förfaranden och rutiner.  Dålig 

kunskap om verksamhetsprocesser representerar ett hinder för organisatorisk interoperabilitet 

(Hellman, 2009). 

Systems Engineering Guide, SEG (2012), var tydlig med att poängtera hur viktigt det är för 

systemutvecklare att förstå företagsklimatet som systemet ska implementeras och integreras i. 

Att förstå relationer och samband med andra system och verksamhetsprocesser vid utveckling 

hjälper till att identifiera och förstå integrationsutmaningar i samband med 

integrationsprocessen. 

3.1.2 Verksamhetsprocess 

Organisatoriskt interoperabilitet lyfter fram vikten att förstå en verksamhetsprocess innan 

utvecklingen som nämns i tidigare fas 3.1. En verksamhetsprocess en samling 

sammanhängande uppgifter som löser en viss arbetsuppgift. Verksamhetsprocess är en 

strukturerad uppsättning av aktiviteter (arbetsprocesser) som har utformats för att producera en 

specifik utgång för en viss funktion eller klient, det innebär en stark betoning på hur arbetet 

utförs inom en organisation.  En aktivitet har en start, ett slut och klart definierade ingångar och 

utgångar. Den använder en eller flera resurser och skapar ett resultat av värde för mottagaren i 

organisationen (Gottschalk and Solli-Saether, 2009). 

3.1.3 Teknisk interoperabilitet 

Teknisk interoperabilitet är förmågan att flytta data från ett system till ett annat system. Den 

definierar i vilken grad informationen på ett framgångsrikt sätt transporteras mellan olika 

system (Miller, 2000). Madni och Sievers (2013) menar att teknisk interoperabilitet är att IT-

system ska kunna dela, bearbeta och hantera information mellan varandra, så att användare kan 

utföra aktiviteter. 

Den tekniska nivån av interoperabilitet inkluderar syntax och dataformat kompatibilitet, fysiska 

och logiska anslutningsmetoder och användarvänlighetsfunktioner. Program måste kunna 
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dirigera data fram och tillbaka utan att orsaka operativa problem, förlora data eller förlora 

funktionalitet. För att underlätta detta måste varje programkomponent kunna tolka inkommande 

data från andra program, gör data tillgänglig och skicka vidare data för användning (Miller, 

2000). 

Statens offentliga utredningar (SOU) har undersökt hur interoperabilitet tillämpas i e-

förvaltning och kommit fram till att fokus ligger mestadels på den tekniska nivån för att göra 

det möjligt för system att kommunicera med varandra. Kommunikationen sker i form av 

fördefinierade gränssnittsspecifikationer, datatrafikstjänster, samtrafikstjänster, 

dataintegrationstjänster, presentation av data och utbyte och syntaktiska definitioner (Den 

osynliga infrastrukturen, 2007).  

Vidare i sin rapport, Den osynliga infrastrukturen (2007), har SOU utpekat problem som 

uppstår fortfarande med tillämpning av endast teknisk interoperabilitet.  “Därmed har man dock 

inte löst det egentliga behovet av att utbyta verksamhetsinformation utan endast skapat 

grundförutsättningar i form av teknisk anslutning eller ihopkoppling (interconnectivity). Detta 

är förstås viktigt, men inte den enda – eller ens avgörande knut – som behöver lösas upp.” (ibid). 

3.2 Verksamhetsmodellering 
Lankhorst (2009) har beskrivit att Enterprise Architecture (EA) är en sammanhängande helhet 

av principer, metoder och modeller som används i utformningen och förverkligandet av ett 

företags organisationsstruktur, affärsprocesser, informationssystem och infrastruktur. EA kan 

användas inom planering för integration och interoperabilitet för att kunna modellera 

verksamheten i fokus. Modellering kan skapas med metoden TOGAF ADM (Architecture 

Development Method), en metod som kan användas för att utveckla arkitekturer på olika nivåer 

(TOGAF 5 ADM Overview). 

Genom att modellera delen av verksamheten i fokus med hjälp av en beskrivningsteknik som 

Archimate kan man få olika vyer med tre huvudnivåer, se figur 4. 
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Figur 3: TOGAF ADM tillsammans med ArchiMate för att modellera nivåerna i fokus (TOGAF 5). 

 

• Verksamhetsarkitektur (Business Architecture): Här ingår processbeskrivning med 

innehållande aktiviteter, aktörer och information samt relationer mellan dessa. 

● Informationssystemarkitektur (Information Systems Architecture –Data and 

Application): Denna del begränsas till att omfatta de delar av verksamhetsprocessen 

som stöds av IT eller som ska stödjas av IT.  Här ingår centrala applikationer och de 

funktioner som används i den ovan beskrivna processen och övriga centrala funktioner. 

● Teknik- och infrastrukturarkitektur (Technical/Infrastructure Architecture): 

Beskrivning innehåller applikationsplattformar, mjukvara, hårdvara, databaser, nätverk 

och relationer till komponenter i informationssystemarkitektur 

Utifrån modelleringen kan ett visuellt nuläge som visar en arkitektur över delarna i fokus skapas 

och analyseras för att senare skapa ett önskat läge och gap-analys. Gap-analys tydliggör 

skillnaden mellan nuläget och önskat läge (börläget) (TOGAF 27 Gap analysis). 

3.3 Mjukvaruutveckling 
Mjukvaruutvecklingsmodeller har genomgått flertalet förändringar och förbättringar över tiden. 

De tidigaste modellerna som byggdes på vattenfallsmodellen har nu gett upphov till agila 

metoder som används idag. Detta kan ses som en reaktion där vattenfallsmodeller ledde till att 

projekt misslyckas för att de inte lyckades leverera det värde som beställaren eftersökte, oftast 

för att de initiala kraven förändrades, var otydliga eller att de inte definierats (Gonzalez & Díaz-

Herrera, 2014). Madni och Sievers (2013) menar att orsaken till misslyckade integreringar av 

IT-system är oftast ofullständiga, inkonsekventa eller missförstådda specifikation. Det som 
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karakteriserar agil utveckling är att den välkomnar förändringar som är oundvikliga, att krav 

kommer förändras på grund av den snabbt förändrande omgivningen för företag idag 

(Sommerville, 2001; Bennett, McRobb, & Farmer, 2011).  

Enligt Stephens (2015) innehåller en mjukvaruutvecklingsprocess följande sex steg: 

kravhantering, design, implementation, verifikation, lansering och underhåll. En 

mjukvaruutvecklingsprocess förklarar mer ingående hur en mjukvaruutvecklingsmodells 

händelser leder till ett visst ändamål eller resultat. 

 

Figur 4: Mjukvarutvecklingsprocess (Stephens, 2015). 

3.3.1 Kravhantering 

För att lyckas med ett större projekt behövs det alltid en preliminär fas där man insamlar krav 

från intressenter som är involverade i projektet. Dessa krav bestämmer riktningen för resten av 

projektet (Stephens, 2015). Krav kan däremot delas in i två delar: Funktionella- och 

ickefunktionella krav. Funktionella krav är de primära kraven som måste finnas hos systemet 

för att det ska kunna fungera hos verksamheten, men uppfattas inte som ett bra system även om 

det duger. Icke funktionella krav är sekundära krav som kan göra det enklare för användaren 

att nyttja systemet genom att ytterligare funktioner utvecklas eller att svarstiden och 

tillförlitligheten hos systemet är högt. Dessa krav ökar kundtillfredsställelsen ytterligare 

(Eriksson, 2008). 

Första problemet är att identifiera vilka intressenter som är rätt att fråga om kravbilden. Första 

steget av kravinsamlingen är att identifiera vilka typer av användare som påverkas av projektet. 

När olika användare identifierats måste deras påverkan av det tänkta systemet analyseras och 

prioriteras utifrån hur många delar och hur ofta de använder IT-systemet. Ett problem med att 
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fråga intressenter om hur de vill att systemet ska fungera är att de utgår från den verklighet de 

känner till. Specifikationsprocessen kan lätt bli en strid om vem som ska få sina önskade 

funktioner implementerade i IT-systemet vilket gör det viktigt att sträva efter en balans mellan 

olika intressenter (Görling, 2009). 

3.3.2 Design 

I detta steg ska en modell skapas som beskriver den övergripande arkitekturen och hur olika 

delar hänger samman (Pressman, 2010). 

Stephens nämner två olika designnivåer: Hög- och lågnivådesign. Högnivådesign är till för att 

ge översiktsbild utan att gå in för mycket i detalj. Lågnivådesign ska däremot innehålla mer 

information om teknisk nivå och dess beslut samt riktlinjer om hur implementationen ska se ut. 

Den höga nivån besvarar frågan: vad som finns, medan den låga nivån besvarar: hur det 

fungerar (Stephens, 2015). Däremot skiljer den avsedda målgruppen sig åt för dessa nivåer. 

Den höga nivån är mer för projektledare och intressenter medan den låga nivån är till för 

programmerare och utvecklare. 

3.3.3 Implementation 

Målet med detta steg är att skapa fungerande mjukvara. I en agil utvecklingsmiljö görs detta 

genom iterationer, där varje iteration skapar en mer komplett mjukvara med utökad 

funktionalitet och förmågor (Bennett, McRobb, & Farmer, 2011). Först definieras hur färdigt 

IT-systemet ska bli i nästa steg där varje iteration behandlas som ett separat projekt. IT-systemet 

levereras med en viss grundläggande funktionalitet i varje iteration där varje ny iteration har 

ytterligare funktionalitet (Görling, 2009). 

3.3.4 Verifikation 

Att testa mjukvara är nödvändigt för att säkerställa att det uppfyller kraven, både att mjukvaran 

överensstämmer med kraven (verifikation) och att kontrollera så att det har skrivits korrekt och 

effektivt (validering) (Görling, 2009; Bennett, McRobb, & Farmer, 2011). 

Testerna ska helst inte utföras av programmerarna utan av någon som kommer vara objektiv 

och opartisk jämfört med utvecklaren. Oftast blir denna person den som varit med och tagit 

fram kraven för mjukvaran. Andra personer som kommer vara med i testerna är slutanvändarna 

som kommer validera om mjukvaran lever upp till förväntningarna (Görling, 2009; Bennett, 

McRobb, & Farmer, 2011). 
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3.3.5 Lansering 

I detta steg ska systemet implementeras i den slutgiltiga miljön via förändringsstrategin, direkt 

förändring. Direkt förändring, se figur 6, är när utvecklaren och beställaren har kommit överens 

om när användarna slutar använda det gamla systemet och istället börjar använda det nya. 

Denna implementation ska helst ske under ett par dagar eftersom man oftast behöver avsätta tid 

för konvertering och implementering av det nya systemet. Förberedande arbete ska också 

utföras i förväg för att underlätta implementationen (Bennett, McRobb, & Farmer, 2011). 

 

Figur 5: Förändringsstrategi, direkt förändring (Bennett, McRobb, & Farmer, 2011). 

När IT-systemet har driftsätts måste programkoden testas om den är buggfri och att ingen 

flaskhals eller andra problem har införs som gör att systemet inte fungerar när alla användare 

kommer till kontoret och loggar in (Görling, 2009). Följande bild illustrerar de testmoment som 

genomförs från utveckling till produktion. 

 

Figur 6: Arbetsflöde från utveckling till produktion (Görling, 2009). 
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3.3.6 Underhåll 

Arbetet med mjukvaran stannar inte efter en lyckad implementering. Det nya systemet kommer 

att behöva underhållas och byggas på allt eftersom. Det är viktigt för organisationen att kunna 

kontrollera den färdigställda produkten och processen. Detta kan vara på grund av 

avtalsmässiga skäl. I organisationer finns det förfrågan för att lära sig av erfarenheter, anteckna 

och hantera organisatoriska kunskaper som uppkommit från projekt. Om det uppstår problem 

bör dessa antecknas och hur de kan undvikas (Bennett, McRobb, & Farmer, 2011). 

Bennett, McRobb och Farmer (2011) föreslår följande upplägg på granskningsprocessen och 

utvärderingsrapporten: 

● Lönsamhetsanalys. Denna analys borde referera tillbaka till kriterierna som sattes vid 

början av projektet. 

● Funktionella krav. Det är viktigt att kontrollera om alla funktionella krav har uppnåtts. 

Detta ska däremot undersökas under hela projektets gång, medan detta blir mer en 

sammanställning. 

● Icke funktionella krav. Kontrollera om alla icke funktionella krav har uppnåtts. 

● Användartillfredsställelse. Både kvantitativa- och kvalitativa utvärderingar ska 

genomföras genom att använda formulär eller intervjuer, alternativt både och. 

● Problem och bekymmer. Problem som uppkommit under projektet ska antecknas. Dessa 

problem kan vara tekniska eller politiska och det är viktigt att hantera dessa med 

finkänslighet. 

● Positiva erfarenheter. Det är värt att anteckna vilka delar i projektet som gick extra bra 

och ge beröm till de ansvariga. 

● Kvantitativa data för framtida planer. I denna del antecknas information såsom hur 

mycket tid som spenderades på olika delar i projektet och denna information kan 

användas för att planera framtida projekt. Denna del ska fokusera mer på de problem 

som uppkom och hur mycket tid som avsattes för att lösa dessa. 

● Komponenter som kan återanvändas. Om dessa inte har identifierats under projektets 

gång så ska dessa framtas nu. Dessa kan återanvändas i andra projekt för att skapa 

mervärde för organisationen. 

● Framtida utveckling. Förslag på förbättringar eller problem som ska åtgärdas antecknas 

i denna del. Storlek på problemen och uppskattad tidsåtgång kan vara bra att veta. 
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● Sammanställning. Rapporten borde innehålla en sammanfattning av alla beslut som tas 

under hanteringsprocessen, detta för att veta vem som är ansvarig för vilken del och hur 

lång tid varje del ska ta. 

 

3.4 Användbarhet vid design av IT-system 
Enligt en ofta refererad standard (ISO 9241:11) avser användbarhet till vilken grad en 

specificerade användargrupper anser att ett system är ändamålsenligt, effektivt och subjektivt 

tillfredsställande för att utföra specifika uppgifter. Vanligtvis fokuserar användbarhet till 

kognitiva aspekter och hur människan interagerar med ett IT-system. Cronholm och Goldkuhl 

(2010) använder användbarhetstermerna “effectiveness, efficiency and satisfaction” för att 

beskriva i den grad en användare uppfattar systemet. Effektivitet handlar om att göra rätt sak 

och uppnå ändamål medan “efficiency” (verkningsgrad) är att uppnå ändamål på ett optimalt 

sätt. Ur dessa två områden upplever användaren en tillfredsställelse (satisfaction). 

Hjälp bör finnas tillgänglig för användaren som en guide i systemet för att öka användbarhet 

som personen upplever, t.ex. när användaren drar musen över en knapp bör en text som 

förklarar vad det är som kommer ske dyka upp på skärmen. Att ge frihet med viss kontroll 

uppskattas av användaren d.v.s. att man kan utforma samma steg fast på olika sätt t.ex. 

personnummer kan matas som 12 eller 10 siffror. Arbetsuppgifterna bör utföras snabbt och 

felfritt (Eriksson, 2008). 

Andra faktorer som hjälper att uppnå hög användbarhet är att systemet ska innehålla tydligt 

språk som förhindrar missförstånd och systemet bör stödja olika typer av användare, allt från 

förstagångsanvändare till avancerade användare (Gerhardt-Powals, 1996). 

Eriksson (2008) beskriver att det finns fyra ofta använda tekniker för att evaluera ett systems 

användbarhet: 

● Användningstester: är ett test som utförs i syftet att utvärdera användbarhet samt att 

hitta nya krav på användbarhet, genomförs ofta av en testledare eller kravledare. Testet 

belyser om användaren har förstått och kan använda systemet både innehållsmässigt och 

designmässigt, systemet som helhet uppfyller beskrivna krav och viktiga funktioner i 

systemet i anpassning mot målgruppen. 
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● Checklistor: Fördelen med checklistor att de är enkla att använda och framställa men 

även om alla checklistor följs kan man inte garantera att systemet har en bra 

användbarhet. 

● Enkäter: Riktar sig mot användaren där han/hon svarar på frågor om systemet och hur 

det upplevs/önskas vara. Enkäter används ofta i samband med kravställning för att få 

bättre förståelse på kraven från målgruppen. 

● Granskning: Användargränssnitt och designskiss granskas på samma sätt som 

dokumentation och programkod. Syftet är att utvärdera om utvecklingen är gjord på rätt 

sätt utifrån användarens perspektiv.  
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4. Resultat 

4.1 Problemformulering 

I problemformuleringen införskaffas förståelse för företagsklimatet d.v.s. 

verksamhetsprocesser och hur de interagerar med varandra, se avsnitt 2.2.3. När data om 

verksamheten har insamlats analyseras och appliceras denna förståelse av data till en 

verksamhetsmodell för vardera avdelning, kallad nuläget. Dessa verksamhetsmodeller används 

sedan för att identifiera brister och problem hos schemahanteringsprocessen. 

4.1.1 Nuläge för IT-avdelnings schemahanteringsprocess 

Vid slutet av varje månad får de arvoderade studenterna på IT-avdelningen ett schema som 

gäller för nästa månad, detta i in tur triggar schemahanteringsprocessen, se figur 10. 

Schemaläggaren börjar med att skapa ett Google-formulär för att studenterna ska kunna fylla i 

deras tillgänglighet. Med andra ord, studenterna fyller i vilka dagar de inte kan jobba under 

nästkommande månad, se figur 8. 

 

Figur 7: Tillgänglighetsrapport. 

När schemaläggaren på IT-avdelningen har fått svar från alla börjar nästa steg med att fördela 

arbetspass utifrån studenternas tillgänglighet, se figur 10. Fördelning av arbetspass sker 

manuellt där en administratör behöver se till att fördelningen blir så rättvis som möjligt. “Vid 

fördelning av arbetspass måste jag se till att studenterna får max jobba tre dagar i veckan, 

antal pass per student ska vara jämnt fördelade för att undvika att en person jobbar tio pass 

per månad och en annan jobbar bara två pass” (Schemaläggare IT-avdelning). 

Schemaläggaren för IT-avdelningen beskriver att vid fördelning av arbetspass så går mycket 

tid åt att försöka se till att man har en bra personalväxling, som innebär att man jobbar med 

olika personer under månaden. “Man vill gärna jobba med olika personer, annars blir det 

tråkigt om man jobbar med samma person under hela månaden.”. 
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Vad gäller hur arbetsfördelningen utförs så gavs följande beskrivning “Jag har en separat 

Excel-fil som jag använder för att ha koll på antal pass varje medarbetare har från föregående 

månad eller månader, beroende på när de jobbade sist, sedan uppdaterar jag filen med de 

aktuella arbetspass och antal pass per månad för varje person efter varje månad. Detta hjälper 

mig att fördela arbetspass där jag kan se hur många pass de fick sist och fördelar schemat 

utifrån det” (Schemaläggare IT-avdelning). 

Schemaläggaren på IT-avdelning berättade också att det kan uppstå vissa problem med 

fördelningen av arbetspass och dessa problem kan vara att man får mindre pass än vad man 

borde få och ibland tvärtom. “Det har hänt några gånger där jag får ett mail från en av 

personalen som undrar varför han/hon fick bara två pass under hela månaden och när jag 

kollar tillbaka så visar det sig att jag har matat in fel antal pass för denna person i förra 

månaden.” 

När schemaläggaren på IT-avdelningen har fördelat alla arbetspass i Excel-filen börjar nästa 

steg i schemahanteringsprocessen, ett schema publiceras på en webbsida via ett verktyg som 

heter Helpcrew, se figur 10 för tekniska detaljer. Schemat blir då tillgängligt för alla 

medarbetare via en webbsida, se figur 9. 

 

Figur 8: Arbetsschema publiceras via helpcrew-verktyget. 

Vissa månader uppstår det fel som måste justeras i efterhand, även detta görs via helpcrew-

verktyget. En del av fel i schemat uppstår när information om ett arbetspass ska flyttas manuellt 
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från externt system till internt system, bekräftade IT-ledningen vid en intervju.  

Verksamhetsmodellen nuläget för IT-avdelningen har skapats utifrån observationer och 

information som samlades genom intervjuer och används för att beskriva hur 

verksamhetsprocesser inom schemahanteringsprocessen på IT-avdelningen fungerar i aktuellt 

skede, se avsnitt 2.2.3. 

I början av verksamhetsmodellen nuläget för IT-avdelningen presenteras aktiviteter, 

gulmarkerat, som inom bakom schemahanteringsprocessen. Med aktiviteter menas flödet som 

sker på organisatorisk nivå. Flödet på teknisk nivå tydliggörs med markering i blått för 

dataflödet i form av tjänster och funktioner, grön markering för infrastrukturen som används på 

den tekniska nivån. 
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Figur 9: Verksamhetsmodell som beskriver Nuläget för schemahanteringsprocessen (IT-avdelning). 
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4.1.2 Nuläge för BIB-avdelnings schemahanteringsprocess 

I slutet av varje månad använder BIB-avdelningen och dess anställda samma Google-formulär 

som IT-avdelningen för att fylla i sin tillgänglighet i slutet av varje månad, “Vi jobbar på 

samma sätt som IT-avdelningen gör förutom att vi inte använder oss av helpcrew-verktyget för 

publicera schemat, däremot kan studenterna se schemat i samma dokument där de anmäler sin 

tillgänglighet.” (Schemaläggare BIB-avdelning). 

BIB-avdelningen består av sju medarbetare i dagsläget, två utav dessa jobbar även för IT-

avdelningen som delad personalresurs mellan service-avdelningar. “Vi har personal som jobbar 

på båda avdelningarna men vi har ingen gemensam hantering för detta... Vi bara ger friheten 

år våra studenter att jobba på flera avdelningar om det inte krockar med deras ordinarie 

arbetstid.” (IT-ledning).   

Enligt schemaläggaren för BIB-avdelning sker fördelning av arbetspass manuellt, “Jag har 

inget system för att fördela arbetspass, jag sköter själv fördelningen av schemat”. Delprocessen 

Manuell arbetsfördelningen av arbetspass som beskrivs i figur 11, kan ta lite tid men det har 

inte varit ett problem för avdelningen. Schemaläggaren för BIB-avdelningen förklarade att 

problem som uppstår kan vara att en student av misstag tar bort rader av det gemensamma 

kalkylarket där schemat planeras och visas. 

Vi har observerat att problem som schemaläggaren beskrev orsakas på grund av gemensam 

hantering för kalkylarket och att slutanvändare, det vill säga studenter, har direkt access till 

filen. “Det tar tid att åtgärda fel som uppstår med schemafilen, vissa gånger går det inte att 

återskapa filen och då måste jag göra om hela månadsplaneringen.” (Schemaläggare BIB-

avdelning). 

Efter datainsamlingen, se avsnitt 2.2.3, har verksamhetsmodellen nuläget för BIB-avdelningen 

skapats. Nuläget för BIB-avdelningen används för att beskriva hur verksamhetsprocesser inom 

schemahanteringsprocessen fungerar för BIB-avdelningen i aktuellt skede, se figur 11. 
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Figur 10: Nuläge för schemahanteringsprocessen (BIB-avdelning). 

4.1.3 Problemidentifikation 

Med hjälp av nuläget från IT- och BIB-avdelningen kan vi identifiera problem i den aktuella 

schemahanteringsprocessen hos de båda avdelningarna på en organisatorisk- och teknisk nivå. 

På en organisatorisk nivå har följande problem identifierats:   

Den manuella hanteringen av vissa delprocesser i schemahanteringsprocessen, t.ex. fördelning 

av arbetspass, har orsakat att handläggningstiden för processen ökat i och med att 

schemaläggare behöver utföra fördelningen manuellt utan stöd av ett IT-system. 

Båda avdelningar använder sig i princip av samma affärslogik för schemahanteringsprocessen 

men processen utförs fortfarande separat på varje avdelning utan någon form av integration 

trots att studenterna som jobbar på båda avdelningar anses som en delad resurs. 
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På en teknisk nivå har följande problem identifierats:   

På IT-avdelning har användning av två olika system i dagsläget orsakat en ökad komplexitet 

för schemaansvariga när information om ett arbetspass ska flyttas från svars-sheet i Google 

formulär till publiceringsverktyget Helpcrew. Den mänskliga faktorn orsakar fel när 

information flyttas manuellt istället för en systematiskt och kontrollerat lösning som ett 

hanteringssystem eller en IT-koppling mellan befintliga system.  

Den tekniska nivån på BIB-avdelning är väldigt enkel i och med att inga inblandningar av 

befintliga system används. Här har endast en extern tjänst, Google kalkylark, använts i 

processen. Trots en förenklad teknisk lösning har problem med schemafilen uppstått på grund 

av användarna har samma rättigheter som schemaadministratörer. Den mänskliga faktorn hos 

användare har orsakat att misstag sker, t.ex. rader som raderas från schemaplaneringen, det 

saknas en systematisk kontroll sätt för ändringar som sker med eller utan mening.  

Både avdelningar saknar en teknisk integration med befintliga system som lagrar användardata 

om studenter som anställs, hantering av personal sker manuellt i dagsläget.  

4.2 Utveckling 
Under utveckling insamlas primära och sekundära krav, begränsningar identifieras, se avsnitt 

2.2.4, där detta tillsammans med tidigare identifierade problem, se avsnitt 4.1.3, utmynnar i 

verksamhetsmodellen börläget. Från börläget identifieras tekniska- och organisatoriska 

förändringar och IT-systemet utvecklas för att avspegla börläget. 

4.2.1 Primära och sekundära krav 

Krav som uppkommit vid de initiala intervjuerna med ledningen och schemaläggare, se avsnitt 

2.2.4. 

Ett viktigt krav från ledningen är att det nya systemet ska kunna kommunicera med deras 

befintliga system utan att behöva lägga till delar i det befintliga systemet. Tanken är att det inte 

ska finnas redundans av information i flera olika system. 

Ledningen vill att systemet som utvecklas ska vara dynamiskt och kunna användas av andra 

delar inom organisationen om behovet uppstår. För att bygga systemet modulärt blev några av 

kraven att admin ska kunna skapa grupper och användare ska kunna ange vilken grupp man 

arbetar i. Ledningen ville också att användare ska kunna ange examensdag då de vill veta när 
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användare sannolikt slutar arbeta. Ledningen noterade också hur viktigt det är att kunna hantera 

sin tillgänglighet i systemet som användare. Användare ska kunna hämta statistik såsom hur 

många pass och arbetstimmar en användare jobbat. Ytterligare ett krav från ledningen var att 

användare ska kunna byta pass mellan varandra. Det föreslogs också att ska använda LTU:s 

egen Central Authentication Service (CAS) för att sköta alla inloggningar i systemet. 

Ledningens sekundära krav hos systemet är att det ska gå att sätta in utbildningstillfällen i 

schemat och det ska gå att utföra samma handlingar på mobil som i en vanlig webbläsare. 

Kraven från båda schemaläggarna handlade mer om deras egna funktioner i systemet men också 

hur användare ska interagera med systemet.  

Schemaläggarna underströk hur viktigt det är för användarna att kunna kontakta andra 

användare. LTU har tjänsten Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) för att kunna 

förmedla information till olika system där det behövs. I LDAP kan man hämta användares 

uppgifter såsom mobilnummer, profilbild, adress m.m. Schemaläggarna lade också fram kravet 

att en användare ska kunna ange en alternativ e-postadress utöver den som hämtas via LDAP.  

Detta för att vissa användare kan föredra använda en annan mail när de jobbar som arvoderad 

student. Schemaläggarna noterade hur viktigt det är för dem att ha kontroll över vem som 

arbetar på ett pass vilket satte kravet att admin ska kunna ta bort och ändra användare i ett pass. 

En annan viktig del för schemaläggarna är att fördela arbetspass jämnt sett till hur mycket en 

användare jobbar i antalet timmar men också med hur mycket varje användare har jobbat med 

en annan specifik användare. Det sista kravet blev att det ska finnas en fördelningsfunktion som 

fyller på pass med arbetare, där man inte redan uppfyllt angivet antal arbetare som behövs. 

4.2.2 Begränsningar 

I utvecklingsfasen är det centralt att identifiera tekniska- och tidsbegränsningar som IT-

systemet måste anpassa efter. Följande tekniska- och tidsbegränsningar har identifierats via 

intervjuer med IT-ledningen, se avsnitt 2.3.4. 

Arvodesblanketten som personalen använder för att skriva in sina arbetade timmar och dagar 

m.m. får inte skrivas ut ifylld och med den inloggade användarens fulla namn som signatur. Det 

krävs att användaren signerar arvodesblanketten för hand för att godkännas och därmed få lön. 

I en agil utvecklingsprocess genomförs det iterationer av IT-systemet där det utvärderas av 
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intressenter för att se om IT-systemet har brister eller uppfyller deras förväntningar. De brister 

som identifieras måste prioriteras då tiden för förfogande är inte tillräcklig för att optimera 

systemet för varje intressent. I och med detta läggs fokus på schemaläggarna och till viss del 

användarna. Det viktiga med detta system är att det ska fungera och vara enkelt att använda. I 

systemet kommer användare mestadels hämta data och ibland byta pass med varandra. Om 

problem uppstår inom schemahanteringsprocessen får de fortsätta använda sin Facebookgrupp 

eller kontakta varandra via personallistan som finns i det nya systemet. 

Biblioteket DHTMLX Scheduler valdes för att enkelt schemalägga och bemanna pass. Detta 

bibliotek har en smidig funktion som kan repetera pass specifika datum och tider. I denna 

fallstudie ska vi däremot utveckla en fördelningsfunktion men det har fastslagits att det tar 

alldeles för lång tid att få fördelningsfunktionen med den repeterande funktionen att fungera 

tillsammans och därför valdes denna del bort. 

4.2.3 Börläge  

Utifrån problemidentifiering, kravinsamling och begränsningar har ett lösningsförslag tagits 

fram. Lösningsförslaget presenteras i form av en verksamhetsmodell, ett börläge, som beskriver 

hur den nya shemahanteringsprocessen är tänkt fungera. 
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Figur 11: Börläge. 
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4.2.4 Organisatoriska förändringar  

Lösningsförslaget skapar förändringar på den organisatoriska nivån för att kunna bygga ett 

anpassat system utifrån problem, krav och begränsningar som har identifierats i tidigare fas.  

Schemahanteringsprocessen som visas i figur 12, består av följande delprocesser: 

Schemahantering: I denna delprocess hanteras schemat för alla arvoderade studenter som jobbar 

för båda avdelningar men även för andra avdelningar på LTU. Processen skiljer sig från nuläget 

som skapades tidigare, största skillnaden blir automatisk fördelning av arbetspass med 

hjälpfunktioner och tjänster som används på den tekniska nivån.  

Avdelningshantering: Här är första nya delprocess som läggs till för att kunna integrera olika 

avdelningar på samma tekniska plattform. Processen ser till att avdelningar som har arvoderade 

studenter får möjligheten att läggas till i det nya systemet för att kunna använda ett gemensamt 

IT-system.  

Personalhantering: I denna delprocess skapar vi möjligheten att kunna hantera och fördela 

personalresurser, det vill säga arvoderade studenter får fördelas på olika avdelningar med olika 

behörighetsnivå. Behörighetsnivå är väldigt begränsad för användare (arvoderade studenter) 

men utökad för administratörer (schemaläggare). 

4.2.5 Tekniska förändringar 

Lösningsförslaget skapar även förändringar på den tekniska nivån där befintliga lösningar 

avvecklas och ett nytt system implementeras med hänsyn till verksamhetsprocesserna i 

börläget. Tekniska delar som försvinner från nuläget för IT- och BIB-avdelningen är följande: 

● Inga google-formulär och google-kalkyler för att skapa tillgänglighetsrapporter. 

● Helpcrew-verktyget avvecklas. 

Utifrån börläget används följande tekniska delar i schemahanteringsprocessen för IT- och BIB-

avdelningen: 

● Schemaläggare skapar schema direkt i systemet. 

● Schemaläggare fördelar arbetspass via fördelningsfunktion. 

● Schemaläggare ändrar slutanvändares behörighet i systemet. 

● Schemaläggare hanterar avdelningar via system. 

● Schemaläggare utför manuella förändring av pass i systemet. 
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● Arvoderade studenter anmäler tillgänglighet direkt i systemet. 

● Arvoderade studenter kopplar sig mot avdelning i systemet. 

● Arvoderade studenter ser sin tillgänglighet, sina egna och andras pass i systemet. 

● Arvoderade studenter kan byta bort eller ta lediga pass. 

● Slutanvändares uppgifter hämtas via LDAP. 

● Slutanvändare loggar in via CAS. 

4.2.6 EX-staff 

Det föreslagna IT-systemet kallas EX-staff och utvecklas via en agil 

mjukvaruutvecklingsprocess, se avsnitt 3.3. I första iterationen av EX-staff har funktioner 

utvecklats med schemaläggares och ledningens krav i åtanke. Den första utmaningen är att få 

EX-staff att kommunicera med LTU:s egna CAS server. EX-staff använder biblioteket phpCAS 

som är gjort av Jasig. Biblioteket är öppet för alla som vill testa och använda det och biblioteket 

har genomgått flertalet iterationer där den senaste versionen är v1.3.5.  

 

Figur 12: Ltu CAS-server. 
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Figur13: En del av koden för hur EX-staff dirigerar slutanvändare till LTUs CAS server om de inte är inloggade. 

Nästa utmaning som utvecklare är att skapa arbetsflöden i EX-staff som överensstämmer med 

börläget man tagit fram i tidigare skede. Vidare är det viktigt att skapa funktioner som delar 

data mellan olika system men som också gör det på ett förväntat sätt d.v.s. utan tekniska 

problem. 
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Figur14: Om en användare inte kopplat sig till en grupp tvingas denne göra det. 

I EX-staff finns det två typer av användare, admin och vanliga användare. Användare och 

admin jobbar i samma system men administratörer får utökad funktionalitet i systemet för att 

kunna utföra handlingar som uppfyller de krav som identifierats för schemaläggare. 

 

Figur15: Skapa arbetspass i EX-staff. 

Utökad funktionalitet för administratörer visas under figur 16 där en schemaläggare är inloggad 

som administratör för att skapa ett nytt arbetspass för BIB-gruppen i det nya systemet EX-staff. 
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Under administratörsläget visas funktioner som personalhantering, grupphantering och 

adminhantering som är mer administrativa och endast bör kommas åt vid admin-behörighet. 

Under sidan schemahantering visas den största delen av systemet, här kan administratörer 

(schemaläggare) lägga upp arbetspass och fördela schemat automatisk via en funktion i EX-

staff. Användare (arvoderade studenter) kan anmäla sin tillgänglighet enkelt genom att välja 

vilka dagar man inte är tillgänglig för arbete. Det räcker med ett klick för att välja en dag och 

det visualiseras för användare genom att rutan ändrar färg till rött. Figur 17 visar en bild av 

systemet vid test, schemat visas för hela månaden och användaren får möjlighet att se sina 

markerade dagar.  

 

Figur16: Användare ser vilka pass som finns och vilka pass som denne ska arbeta på. 
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Krav som har ställts på systemet har tagits i åtanke under utvecklingen. Ett exempel på det är 

statistiksidan där information visas om antal arbetade pass för varje medarbetare och antal 

gånger man har arbetat med övriga anställda under samma avdelning, se figur 18.  

Avstämningssidan ger möjligheten att visa detaljerad information om varje arbetspass för den 

enskilda användaren, med syftet att underlätta hantering av arvodesblanketterna som används 

för utbetalning där man behöver ange detaljer om varje arbetspass. 

 

Figur17: Statistiksidan i EX-staff. 

Under personal visas kontaktinformation för alla anställda under varje avdelning för att 

underlätta kommunikationen mellan anställda, se figur 19. Under sidan Byt har anställda 

möjligheten att byta arbetspass mellan varandra, detta var ett av de primära kraven som ställdes 

på systemet.   
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Figur18: Personalsida i EX-staff. 

Efter den första iterationen ska ledning och schemaläggare testa systemet för att se om några 

problem existerar eller om något behöver läggas till i nästa iteration av EX-staff. 

4.3 Ingrepp 
I ingrepp utvärderas EX-staff av intressenter för att se om IT-systemet har brister eller uppfyller 

deras förväntningar. Ingreppsfasen utförs i två iterationer där lösningar implementeras för att 

lösa de brister som identifierats, se avsnitt 2.2.4. 

4.3.1 Brister i EX-staff - Iteration ett 

Brister som framkommit när ledningen och schemaläggare har testat IT-systemet. Bristerna 

identifieras via användningstester, se avsnitt 3.4. 

I första iterationen av EX-staff identifierades det ett fåtal brister som alla handlade om 

användarvänlighet. Den första bristen handlade om att det finns för lite eller helt saknas någon 

form av hjälp för användaren på vissa sidor. Ledningen uppmärksammade också hur det 

användes mer utvecklingstermer istället för termer som slutanvändaren förstår. Ytterligare en 

brist var att det finns för lite återkoppling från systemet till slutanvändaren vilket skapade 

förvirring. 

När schemaläggarna testade EX-staff uppmärksammade de att användare kan ta bort sig från 

ett pass. Schemaläggare var väldigt noga med att när en användare fått ett pass så ansvarar 
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denne för det passet och ska därför inte kunna ta bort sig själv från passet. Schemaläggarna 

uppmärksammade också att funktionen där användare kan byta sitt pass med en annan i EX-

staff inte är optimal. I aktuellt skede så kunde en användare enbart skicka iväg en förfrågan att 

byta pass med en specifik användare. 

En annan brist enligt schemaläggare var att de var tvungna att skapa ett nytt pass för varje dag. 

Det krävdes ett flertal inmatningar för att skapa ett nytt pass vilket inte var optimalt då det blev 

väldigt repetitivt och ökade risken för misstag. 

Den sista bristen i EX-staff var att fördelningsfunktionen inte ska ta dagens datum och fylla på 

alla pass framåt. Ibland vill schemaläggare bara fylla på med arbetare under vissa datum vilket 

inte är möjligt i nuvarande fördelningsfunktion. 

4.3.2 Åtgärder - Iteration ett 

De brister som noterats av ledning och schemaläggare bearbetades och lösningar identifierades. 

För att skapa ett mer användarvänligt IT-system utvecklas en hjälpfunktion “Hjälp?” i toppen 

av innehållet på sidan, se figur 20. Språket har också reviderats till tekniska termer som 

slutanvändarna är vana vid. EX-staff ger nu visuell återkoppling till slutanvändaren genom 

färggivning och visning av information. 

För slutanvändarna har funktioner i systemet helt reviderats. Istället för att användare byter pass 

mellan varandra så sätter en användare nu att denne vill byta bort ett specifikt pass. De pass 

som vill bytas bort kan ses på sidan “Byt”, se figur 20, där användaren kan enkelt ta ett pass 

genom ett knapptryck. 
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Figur19: Användare kan ta en lediga eller andras platser. 

Schemaläggare bör även kunna kopiera och klistra in pass i schemat. Fördelningsfunktionen 

har ändrats där schemaläggare nu måste ange från och till datum som denne vill fylla på med 

användare på lediga pass. 

I följande tabell summeras de brister som identifierats i första iterationen av EX-staff men 

också dess lösningar. 

Brister Lösning 

Saknas hjälptext för användare. Lagt till hjälpfunktion på toppen av 

innehållssidan. 

Använda ett språk som slutanvändarna 

förstår. 

Reviderat termer i EX-staff, nu används enbart 

termer som slutanvändarna är vana vid. 

Mer återkoppling från systemet till 

slutanvändaren. 

Lagt till mer visuella delar i EX-staff som gör 

det tydligt för användaren vad som är och sker. 

Kunna markera att man vill byta bort sig 

på ett pass. 

Ändrat funktion för att byta pass med specifik 

användare till att göra en öppen bytesfunktion 

där en användare bara behöver specificera att 

man vill byta bort passet. 
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Kunna ta andra användares pass som vill 

bytas bort. 

Användare kan gå in via sidan Byt och välja de 

pass som är lediga eller vill bytas. 

Kunna kopiera pass och klistra in dem. Admin kan nu kopiera och klistra in tidigare 

skapade pass. 

Kunna ange till och från datum man ska 

fylla på pass med användare via 

fördelningsfunktion. 

Fördelningsfunktionen hanterar nu till och från 

datum som admin specificerar. 

Tabell 1: Brister och lösningar vid iteration ett av EX-staff. 

4.3.3 Brister i EX-staff - Iteration två 

Brister som framkommit när schemaläggare och användare har testat systemet i 

lanseringsmiljön. I iteration två hittade ledningen inga uppenbara brister i EX-staff förutom 

“buggar” som brukar uppkomma när man går från lokal- till lanseringsservern. Bristerna 

identifieras via användningstester, se avsnitt 3.4. 

Enligt schemaläggare ska pass som man sätter in som möten inte vara obligatoriska utan 

användare ska tvingas komma till dessa d.v.s. direkt kopplas till ett möte. Istället för att man 

normalt ses som tillgänglig i systemet ska man istället ses som otillgänglig och en användare 

ska anmäla sin tillgänglighet istället för otillgänglighet. En sista brist schemaläggare såg i EX-

staff är att det borde finnas ett mailutskick när det finns ett ledigt pass, någon vill byta eller 

användare får ett pass. 

Precis som schemaläggare såg användare det som en viktig del att man vänt på sättet man 

anmäler sin tillgänglighet i schemat. Användare föreslog också att det borde finnas ett e-

postutskick så användare vet om de får tillgång till ett pass. En sista bra funktion vore om man 

kunde exportera sina scheman till ett iCal-format för att sedan kunna sätta in dem i sin egen 

kalender. 

4.3.4 Åtgärder - Iteration två 

De brister som identifierats i iteration två av EX-staff anses vara förbättringsförslag (sekundära 

krav) som ökar användarupplevelsen men som inte är kritiska för systemet. Nedanför summeras 

bristerna i iteration två av EX-staff. 
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Brister 

Kan inte exportera pass till iCal-format för 

att importera i egen kalender. 

Pass som är satt som möte ska tvinga 

användare att delta. 

Ändra sättet man anmäler sin tillgänglighet 

som användare i schemat. Istället för att 

anmäla otillgänglighet ska man anmäla 

tillgänglighet. 

Skicka mail till användare när det finns ett 

ledigt pass, någon vill byta eller användare 

får ett pass. 

Tabell 2: Brister vid iteration två av EX-staff. 

 

4.4 Utvärdering 
Schemaläggare och användare från både IT- och BIB-avdelningen utvärderade IT-systemet 

EX-staff via användningstester, se avsnitt 3.4. Nedanför sammanfattas vissa svar. 

De flesta användare tyckte visualisering av data var tydlig, menyerna har bra namn på sig och 

det var enkelt att navigera. Användare tyckte också att systemet har tillräckligt med funktioner 

som uppfyller deras förväntan vilket underlättar deras arbete. “Jag brukade lägga in mina pass 

i min kalender på mobilen, det var viktigt för att kunna redovisa rätt i slutet av arbetsmånaden, 

därför tyckte jag om Avstämningsfunktionen som visar en sammanfattning av totalt arbetade 

pass och antal timmar varje månad det kan vara bra att systemet håller koll på detta om man 

råkar skriva fel i kalendern eller helt enkelt glömma ändra när man byter pass.” (Användare, 

IT-avdelning). 

De majoriteten av de intervjuade förstod informationen som visades direkt medan andra tog tid 

på sig att läsa igenom delar på sidan. Alla tyckte att namngivningen på sidor, återkopplingen 

från systemet och facktermer var tydliga. “Bra med hjälp-funktionen när man är ny användare 

i systemet, extra bra när man kan dölja bort förklaringstexter efter man har lärt sig använda 

systemet.” (Användare, BIB-avdelning). 

Att Systemet innehåller funktioner som underlättar arbetsflödet har uppskattats av användare 
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“Det var smidigt att arbetspass är redan ifyllda i systemet och man behöver inte fylla i själv 

efter varje arbetspass, enkelt och snabbt.” (Användare, IT-avdelning). En annan användare från 

IT-avdelning tyckte om logiken för hur information om arbetspass och schema visas i systemet, 

“Bra att rutan i kalendern har en färgkod, grönt för pass man fick och rött för otillgänglighet, 

det går snabbt att se vilka pass man fick istället för att ha en lista som tidigare på helpcrew-

verktyget där jag var tvungen att scrolla igenom hela listan för att hitta mina pass”. 

Schemaläggare på BIB-avdelnignen tyckte att det gick snabbt att använda systemet för att 

administrera schema och arbetspass, “kul att jag kan gör klart hela månads schema i mindre 

än en minut, jag såg att allt var redan sorterat och klart när jag testade att skapa ett nytt 

schema, jag behövde bara godkänna schemat och det var klart ”. 

Att systemet sköter hantering av passbyte mellan de anställda är en viktig funktion för 

schemaläggare, vidare förklarade IT-avdelningens schemaläggare att en sådan funktion 

saknades i det gamla verktyget Helpcrew som använts tidigare för att publicera schema och 

göra ändringar. “Vi är många studenter som jobbar här och det händer ofta att arbetsschemat 

krockar med studierna och ändringar måste göras i efterhand därför tycker jag att det är 

jättebra att en sådan funktion finns i det nya systemet och ännu bättre att jag inte behöver utföra 

ändringarna manuellt efter varje gång ett arbetspass byts mellan anställda”.   

I sin helhet har det nya systemet, Ex-Staff, fått en positiv feedback från slutanvändare och 

schemaläggare. Att gå över till det nya systemet skulle inte vara ett problem i och med att alla 

krav och funktioner som samlades i tidigare fas och var kritiska för systemet har uppfyllts enligt 

slutanvändare och schemaläggare.  

IT-ledningen har tagit del av slutanvändarens utvärdering och vidare tog de beslutet att systemet 

har byggts på ett sätt som passar verksamheten och tillämpar en integrerad lösning för LTUs 

arvoderade studenter. Ledningen såg även möjligheten att flera avdelningar kan ansluta sig till 

systemet och tyckte att systemet ska sättas i skarpt läget och användas i verksamheten.   



   

46 

 

Mohammed Al-Hilfi   

&  

Emil Olovsson 

 

Examensarbete 

D0032N 

 VT 2017 

Luleå tekniska universitet 
 

5. Analys och diskussion  
 

I problemidentifikation, se avsnitt 4.1.3, identifierades ett antal problem inom 

schemhanteringsprocessen. På en organisatorisk nivå var problemen att det är manuella 

hantering orsakade lång handläggningstid och att det fanns ingen integrerad IT-lösning. Det 

nya IT-systemet, EX-staff, möjliggör så att båda avdelningarna kan arbeta med samma IT-

system för att schemalägga och bemanna arbetspass, samtidigt har IT-systemet minskat 

handläggningstiden, se avsnitt 4.4. 

På en teknisk nivå var problemen att den mänskliga faktorn orsakade problem för de båda 

avdelningarna. Med det nya IT-systemet upplever varken användare eller schemaläggare att 

detta kommer vara ett problem med det nya systemet, se avsnitt 4.4. För att nå detta resultat 

började vi med att identifiera problem inom organisationen. 

5.1 Problemformulering 
SEG (2012) tydliggör det första kritiska steget för att identifiera och bedöma integration och 

interoperabilitet (I & I) utmaningar är att förstå verksamheten, planera integrationen och 

bedöma komplexiteten vid utvecklingsplanering. För att öka vår förståelse för verksamheten 

utfördes semistrukturerade intervjuer med ledning och schemaläggare, avsnitt 2.2.3, för att 

validera nulägesmodellerna och samla in data om vad de tycker är besvärligt med nuvarande 

arbetsprocesser. Hellman (2009) menar att organisatorisk interoperabilitet bygger på god 

förståelse för verksamhetens processer. När data insamlats och nuläget validerats har vi en 

tillräckligt god förståelse för verksamheten för att identifiera problemen inom 

schemahanteringsprocessen. 

När problem identifierats gäller det som systemutvecklare att identifiera intressenter och vad 

de eftersöker hos det nya IT-systemet. Ibland vet inte intressenterna om kraven faktiskt är det 

de eftersöker, vilket Madni och Sievers (2013) också identifierar som den främsta orsaken till 

varför integreringar misslyckas, att specifikationen för IT-system ändras. Görling (2009) menar 

att ett problem med att fråga intressenter om hur de vill att systemet ska fungera är att de utgår 

från den verklighet de känner till. Om man inte identifierar olika intressenter kan viktiga krav 

eller begränsningar inom systemet uteslutas vilket kommer uppmärksammas vid demonstration 

av systemet.  
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I denna studie inkluderades alla personer i IT-ledningen och alla schemaläggare vid intervjuerna 

för att täcka ett så brett spann av olika krav och begränsningar som möjligt. Begränsningarna 

visar vilka regler och rutiner lösningen måste anpassa sig mot men också vilka tekniska 

begränsningar som finns inom organisationen som ej är genomförbara eller att man inte hinner 

utveckla vissa delar. För att kunna planera integrationen och bedöma komplexiteten vid 

utvecklingsplanering identifieras kraven, begränsningarna och sedan skapas 

verksamhetsmodellen börläget. 

5.2 Utveckling 
De krav som identifierats från ledning och schemaläggare, se avsnitt 4.2.1, utgör den 

funktionella delen av systemet och visar vilka delar som ska ingå i integrationen. IT-systemet 

och verksamhetsprocesser måste anpassas efter de begränsningar som identifierats, se avsnitt 

4.2.2. För att skapa en tydligare bild över komplexiteten, planera integrationen men också hitta 

tydliga lösningar på de problem som identifierats, se avsnitt 4.1.3, skapas verksamhetsmodellen 

börläget. I börläget används nya verksamhetsprocesser som skapas utifrån den förståelse man 

har för verksamheten, de ska lösa de problem som identifierats samtidigt som de tar hänsyn till 

begränsningarna och kraven som tidigare identifierats. Förståelse för verksamheten, 

identifiering av problem, krav och begränsningar är alla komplexa delar och genom att skapa 

verksamhetsmodellen börläget blir dessa delar förtydligade. Dessa förtydligade delar i börläget 

kan användas för att planera olika delar som ska integreras i organisationen. Exempel på detta 

är att vi valde att börja med CAS-inloggningen, se avsnitt 4.2.6. 

När kraven och begränsningarna framtagits och börläget modellerats valdes en agil 

utvecklingsmetod. Kraven som samlades in är osäkra under utvecklingen men vårt valda agila 

förhållningssätt välkomnar förändringar. Orsaken till varför projekt misslyckas i 

integrationsprocessen är för att kraven ändras med tiden (Madni & Sievers, 2013; Sommerville, 

2001). Vi har inte heller utvecklat ett liknande system tidigare vilket ökar risken att fel saker 

utvecklas eller att brister uppkommer i systemet. Ett agilt förhållningssätt tillät oss leverera 

systemet i iterationer vilket kunde användas för att samla in data om vad vissa intressenter 

tycker om systemet. I rubrik 4.3.1 identifierades brister i iteration ett av EX-staff. Om dessa 

brister inte hade identifierats och åtgärdats så ökar det risken för att systemet inte accepteras av 

intressenter. 
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En teknisk utmaning var att koppla ihop EX-staff med andra servrar och tjänster hos LTU. 

Miller (2000) menar att program måste kunna dirigera data fram och tillbaka utan att orsaka 

operativa problem, förlora data eller förlora funktionalitet. För att underlätta detta måste varje 

programkomponent kunna tolka inkommande data från andra program, gör data tillgänglig och 

skicka vidare data för användning. EX-staff kopplas upp mot CAS och LDAP där EX-staff 

kontrollerades så att det kan tolka, dela och uppdatera data utan tekniska problem. 

5.3 Ingrepp 
Madni och Sievers (2013) menar att teknisk interoperabilitet är att IT-system ska kunna dela, 

bearbeta och hantera information mellan varandra, så att användare kan utföra aktiviteter. Vår 

tekniska lösning av EX-staff hade ett fåtal brister som påpekades av schemaläggare och ledning 

via användningstester, se avsnitt 4.3.1. Ledningen uppmärksammade endast brister sett till 

användbarhet. Bristerna i användbarhet gjorde det svårt för slutanvändare att utföra vissa 

aktiviteter då det uppstod förvirring. Dessa brister åtgärdades genom att nyttja ett bra språk som 

slutanvändarna förstår, vilket Gerhardt-Powals (1996) menar uppnår högre användbarhet. 

Eriksson (2008) påpekar att hjälp bör finnas tillgänglig i systemet för att guida användaren. I 

EX-staff skapades en hjälpfunktion för varje sida (undantag detaljsida) där hjälptext visas om 

användaren trycker på “Hjälp?”. Visuell feedback utökades, speciellt för admin. 

Under både utveckling- och ingreppsfasen testas systemet för att eliminera tekniska problem. 

Miller (2000) menar att den tekniska nivån av interoperabilitet måste kunna dirigera data från 

och tillbaka utan att orsaka operativa problem. Iteration två av EX-staff sattes in i 

lanseringsmiljön där SEG (2012) menar att man ska testa systemet mot kraven och syftet. I vårt 

fall uppkom flertalet små fel när man gick från lokal- till lanseringsmiljön. Tekniska fel 

åtgärdades snabbt så att den tekniska delen i systemet inte orsakar operativa problem för 

organisationen. 

Vid iteration två av EX-staff inkluderades också användare i användningstester och 

semistrukturerade intervjuer. När olika användare identifierats måste deras påverkan av det 

tänkta systemet analyseras och prioriteras utifrån hur många delar och hur ofta de använder IT-

systemet (Görling, 2009). Användare har inte deltagit i tidigare faser då dessa utför ytterst få 

funktioner i systemet och läser mest data. Den förståelse som skapats tidigare via nulägesbilder 

och börlägesbilden gör att vi kan skapa ett logiskt flöde för användarna i systemet. Intervjuer 

med IT-ledningen har hög prioritet för de bestämmer om vi får utveckla detta system. Om man 
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missar att inkludera vissa personer i ledningen kan det leda till t.ex. man missar begränsningar 

såsom organisatoriska krav, tekniska begränsningar eller att någon beslutsfattare utesluts. 

Schemaläggare prioriterades också högt då dessa använder majoriteten av systemets funktioner.  
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6. Slutsats 
 

Den teori som identifierats för integration och interoperabilitet guidar endast en 

systemutvecklare översiktligt om viktiga delar inom systemutveckling. För att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar behövde vi mer ingående metodik och teori för att kunna lösa de 

komplexa problem som kan uppstå i systemutvecklingsprojekt, se avsnitt 3.3 och 3.4. 

Nedanför sammanfattas lärdomar av uppsatsen genom att besvara frågeställningarna. 

➢ Vilka utmaningar uppstår inom teknisk och organisatorisk interoperabilitet i 

utveckling av ett IT-system i en organisation? 

6.1 Organisatorisk interoperabilitet 
Hellman (2009) beskriver att organisatorisk interoperabilitet bygger på god förståelse för 

verksamhetsprocesser och hur dessa ska modelleras. Madni och Sievers (2013) menar att 

kärnan till misslyckanden är brist på förståelse av företagsklimatet d.v.s. verksamhetsprocesser 

och hur de interagerar med varandra. Den första utmaningen som en systemutvecklare möter är 

att införskaffa förståelse för verksamheten, planera integrationen och bedöma komplexiteten 

(SEG, 2012). Förståelse för verksamheten införskaffades genom intervjuer vilket gav god 

förståelse för verksamhetsprocesser och bekymmer som intressenter upplever, se avsnitt 4.1. 

Denna förståelse används sedan för att skapa verksamhetsmodellen nuläget och tillsammans 

med bekymmer från intressenter kan problem identifieras. 

När problem identifierats blir nästa utmaning att identifiera intressenter och vad de eftersöker 

hos det nya IT-systemet. Att identifiera rätt intressenter gör att man täcker ett brett spann av 

olika krav och begränsningar vilket ökar chansen att rätt saker utvecklas. För att kunna planera 

integrationen och bedöma komplexiteten vid utvecklingsplanering identifieras kraven, 

begränsningarna och sedan skapas verksamhetsmodellen börläget. 

I börläget skapas nya verksamhetsprocesser utifrån systemutvecklarens förståelse för 

verksamheten, krav och begränsningar. I denna fas löses de problem som identifierades i 

problemformuleringsfasen. Detta kan vara komplex eftersom ibland vet inte intressenterna om 

kraven faktiskt är det de eftersöker. För att lösa denna osäkra del används en iterativ och 

inkrementell mjukvaruutvecklingsmodell, se avsnitt 3.3, där delar av systemet levereras i 

iterationer. Vid varje iteration kan intressenterna se om systemet levererar det de eftersökte. 
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Om något saknas revideras systemet och visas igen vid nästa iteration. I vårt fall använde vi en 

iterativ modell för att öka chansen att vi faktiskt identifierar rätt problem och hittar bra lösningar 

åt organisationen. 

Via användningstester identifierades brister i IT-systemet, vissa tekniska lösningar fungerade 

inte bra med deras nuvarande arbetsprocesser. Det svåra som systemutvecklare när man ska 

hitta lösningar på problemen och att veta vad som är tekniskt genomförbart och samtidigt skapar 

mervärde för organisationen. Utan förståelse för hur teknik kan tillämpas för att lösa problem 

som identifierats och hur företagsklimatet fungerar blir det svårt att hitta bra lösningar som 

tillåter intressenter uppnå sina mål. I vårt resultat, se avsnitt 4.2, försökte vi som 

systemutvecklare hitta lösningar för problemen, kraven och begränsningarna som identifierats 

men som också skapar mervärde för organisationen. 

6.2 Teknisk interoperabilitet 
En teknisk utmaning var att koppla ihop EX-staff med andra servrar och tjänster hos LTU där 

systemet ska kunna tolka, dela och uppdatera data utan tekniska problem. För att undvika att 

IT-systemet som utvecklas orsakar operativa problem för organisationen måste varje 

programkomponent kunna tolka inkommande data från andra program, göra data tillgänglig 

och skicka vidare data för användning. 

Genom hela integrationsprocessen utfördes tester för att eliminera tekniska problem som 

uppkommer vid uppbyggnaden av IT-systemet och det kontrolleras att IT-systemet uppfyller 

kraven. När IT-systemet implementerades i lanseringsmiljön uppkom flertalet fel (buggar). 

Dessa fel åtgärdades snabbt så att den tekniska delen i systemet inte orsakade operativa problem 

för organisationen. 

Via användningstester kunde vi identifiera brister sett till användarvänlighet vid varje iteration 

av IT-systemet. I vårt fall var det att hjälp saknades, det användes utvecklingstermer istället för 

termer som intressenterna är vana vid och det saknades visuell återkoppling till användaren. 

• Vilka kritiska handlingar bör en systemutvecklare utföra för att hantera teknisk och 

organisatorisk interoperabilitet? 

Ser man till de utmaningar som identifierats och hur vi löst dessa kan kritiska handlingar 

plockas ut. Nedan listas dessa viktiga handlingar: 
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• Införskaffa förståelse för organisationens verksamhetsprocesser och de bekymmer 

intressenterna upplever, där dessa två utgör nuläget 

● Identifiera viktiga intressenter och ta reda på krav och begränsningar som IT-systemet 

ska anpassas efter. 

● Utveckla börläget där nya verksamhetsprocesser skapas utifrån förståelse för 

verksamheten, kraven och begränsningarna, där dessa ska lösa de tidigare identifierade 

problemen. 

● Använda en utvecklingsmodell som passar aktuellt projekt. 

● Utföra användningstester för att identifiera problem mellan teknisk lösning och 

organisatoriska arbetsprocesser. 

● Identifiera vilka möjliga tekniska lösningar som är genomförbara för de problem, krav 

och begränsningar som identifierats. 

● Genomföra tester genom hela integrationsprocessen för att eliminera tekniska problem. 

● Gränssnitten i IT-systemet ska reflektera den fysiska miljön hos 

verksamhetsprocesserna så att intressenterna förstår den data som visas och arbetsflödet. 

Vår uppsats täcker inte alla principer och aspekter som kan uppkomma i olika projekt t.ex. ett 

IT-system som ska representera en organisation eller vara innovativt kommer att lägga mer 

fokus på att vara IT-dominant där gränssnittet och dess funktioner kommer vara mer centrala 

än andra aspekter och principer. Ytterligare studier krävs som reder ut vilka andra handlingar 

som blir centrala att beakta i andra systemutvecklingsprojekt. 

De utmaningar och dess lösningar samt identifierade handlingar kan uppkomma i andra 

systemutvecklingsprojekt eller skilja sig åt någorlunda. Vårt bidrag är att visa hur 

systemutvecklare kan lösa komplexa problem inom en organisation genom att utveckla ett IT-

system där fokus läggs på teknisk- och organisatorisk interoperabilitet. De centrala 

handlingarna som identifierats ovan var kritiska för att lyckas i vårt systemutvecklingsprojekt 

och kan ha relevans för andra systemutvecklare när de ska utveckla IT-system. 
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6.3 Etiska reflektioner 
Bryman och Bell (2011) tar upp ett antal olika etiska principer som beskriver hur forskare ska 

behandla de individer som studerats. För att ha ett gott etiskt förhållningssätt vid insamling av 

empiri har studien tagit hänsyn till samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

Enligt samtyckeskravet ska man inte skada deltagare i studien (Bryman & Bell, 2011). I studien 

har olika deltagares svar alltid uppmuntrats för att inte sänka deras självförtroende. I studien 

har deltagare alltid tillfrågats om de vill vara med, de som vill vara med har fått välja dag, tid 

och plats för intervju för att inte stressa dem. Alla personer vi har pratat med, oavsett om de 

deltog, har tackats för sin tid och hjälp. De personer som valde att inte vara med har inte 

tillfrågats igen. 

Informationskravet innebär att eventuella deltagare ska få så mycket informations som behövs 

för att ta ett informerat beslut om de vill delta i studien (Bryman & Bell, 2011). En deltagare 

fick alltid veta våra namn, vilket program vi går, att det är ett examensarbete, vad syftet med 

examensarbetet är, varför vi behöver deltagaren i detta moment och att deltagaren kommer vara 

anonym. Olika moment där vi behövt deltagarnas hjälp är t.ex. för att skapa förståelse för 

verksamheten, kontrollera användbarheten hos IT-systemet etc. 

Konfidentialitetskravet berör varje persons personliga integritet och vilka steg som tagits för att 

respektera detta (Bryman & Bell, 2011). Alla namn och profilbilder inom studien har 

censurerats genom att tas bort eller blurras, se avsnitt 4.2.6 som exempel. När namn eller bild 

visas är det en fiktiv profil skapad i syfte för att testa IT-systemet. Det finns en schemaläggare 

inom varje avdelning vilket gör det svårt för dem att vara helt anonyma. I deras fall har vi 

tillfrågat om de accepterar att vi skriver ut titel inom arbetsplatsen och döljer namnet, vilket de 

gav medgivande till. Innan vi fick tillgång till olika system som integreras med IT-systemet 

som utvecklas har vi skrivit på kontrakt att inte sprida känslig information om olika användare. 

Nyttjandekravet handlar om att forskaren ska vara uppriktig om sin studie (Bryman & Bell, 

2011). Vi har försökt vara uppriktiga med vår studie genom att t.ex. förklara redan i början att 

vi kommer anteckna vissa delar som sägs och återanvända dessa som citat i studien. Vissa 

deltagare som har varit extra hjälpsamma har vi kontaktat och frågat om de vill bli omnämnda 

med namn som tack för sitt bidrag till studien.  
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8. Bilaga 

8.1 Intervjufrågor - Ledningen 
 
Vid Problemformuleringsfas 

● Hur ser schemahanteringsprocessen ut idag? 

○ När de beskrivit schemahanteringsprocessen: 

■ Kan ni förklara denna nulägesbild? 

■ Ser ni något som skulle behöva ändras? 

Vid Utvecklingfas 

● Vilka delar skulle ni vilja förbättra? 

● Vilka tekniska begränsningar finns? 

8.2 Intervjufrågor - Schemaläggare 
 
Vid Problemformuleringsfas 

● Kan du beskriva ditt arbetsflöde idag? 

○ När person beskrivit arbetsflöde: 

■ Kan du förklara denna nulägesbild? 

■ Ser du något som skulle behöva ändras? 

Vid Utvecklingfas 
● Vilka delar skulle ni vilja förbättra? 

8.3 Intervjufrågor - Slutanvändare 
 

Visualisering 

● Hur visualiseras den data som visas? 

 

Designprinciper 

● Förstår du den information som visas? Kan du förklara den? 

○ Om de förstår: 

■ Vad är det som hjälper dig förstå? 

○ Om de inte förstår: 

■ Vad är det som gör att du inte förstår? Vad behöver revideras? 

 

Information 

● Kan du förklara den data du ser på skärmen? 

○ Är den någon information som saknas? 

 

Arbetsflöde 

● Kan du förklara hur arbetsflödet fungerar? 

○ Om de förklarar rätt: 

■ Vad är det som hjälper dig förstå arbetsflödet? 

○ Om de förklarar fel: 

■ Vad är det som gör att du ser arbetsflödet så? 


