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1. BAKGRUND 
Informationsteknologins användningsområden har utökats 
kontinuerligt, men organisationers förmåga att tillgodogöra sig 
tekniken har inte haft samma positiva utveckling. Det är inte 
givet att IT-system kommer till nytta. I det här kapitlet disku-
teras inledningsvis frågan om ekonomisk avkastning och prak-
tisk realisering av potentialen i tekniken under rubriken – IT-
användning och nytta. Mina erfarenheter och drivkrafter för att 
vilja arbeta med området IT-nytta presenteras därefter i avsnittet 
– egna erfarenheter. En diskussion om problemområdet och 
avhandlingens inriktning följer därefter. Kapitlet avslutas med 
en beskrivning av avhandlingens disposition. 
 
 
 
1.1 IT – Användning och Nytta 
Tidigt utvecklade IT-system togs i bruk med den relativt sett 
enkla ambitionen att öka effektiviteten i verksamheten. Arbets-
uppgifter som utfördes manuellt fick stöd, eller ersattes, av 
datorer och programvara. Effektivitetsökningar skulle uppstå 
genom minskande behov av mänskliga resurser. Med tiden har 
teknikens tillämpningsområden blivit allt mer omfattande och 
utgångspunkten idag är att tekniken kan användas som stöd för 
de flesta funktioner i en verksamhet. Kraven och förväntning-
arna på vad den nya tekniken ska kunna åstadkomma kan 
därigenom vara omfattande. Det kan handla om att IT-systemen 
ska göra det möjligt att skapa nya affärer, förbättra kundrela-
tioner eller, kanske rentav, få en verksamhet att fungera på ett 
helt nytt sätt. 
 
Det är inte svårt att förstå drivkrafterna bakom den här typen av 
IT-investeringar. För överlevnad på sikt krävs av en verksamhet 
att den fungerar effektivt, tillgodoser sina kunders och 
uppdragsgivares krav och behov och att den dessutom håller 
emot för konkurrens av olika slag. Då tekniken erbjuder 
lösningar och visar på möjligheter, ter det sig naturligt att 
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investera. När andra aktörer satsar på någon ny teknik, som 
eventuellt kan ge konkurrensfördelar, kan det till och med 
uppfattas som nödvändigt att göra samma typ av satsning.  
 
Den möjliga IT-användningen har alltså utökat sina domäner. 
Samtidigt är frågan om ekonomisk avkastning och praktisk 
realisering av potentialen i tekniken ifrågasatt och debatterad.  
 
En första förutsättning för nytta av ett IT-system är rimligen att 
systemet används. Användning av system är emellertid inte 
något som går att ta för givet. I en artikel rapporterades om ett 
stort och viktigt system som, enligt artikelförfattarnas bedöm-
ning, levde upp till de designmål som satts upp. Systemet kunde 
ändå inte beskrivas som en framgång, eftersom det nästan inte 
alls användes av slutanvändarna – systemet fortsatte dock att 
vara i drift (Schmitt & Kozar, 1978). I ett annat fall som illustre-
rar begränsad systemanvändning installerade en IT-avdelning1 
ett kontorsstödssystem med över 100 funktioner. När systemet 
utvärderades, visade det sig att brukarna inte använde mer än 
12 av de 100 funktionerna (Hochstrasser & Griffiths, 1991).  
 
Den ekonomiska nyttan går inte heller att ta för given. Uppgifter 
från Standish Group indikerar att upp till 70% av de system-
utvecklingsprojekt som genomförs är misslyckade i något 
avseende (Standish Group, 1994). I en empirisk studie baserad 
på analys av ekonomiska mått från tillverkande företag i USA 
och Europa under perioden 1978-1984 konstaterades att det inte 
gick att hitta något stöd för att investerat IT-kapital påverkat 
produktiviteten positivt  (Loveman, 1988). För andra resurser, 
som tillförts produktionen under samma period, var det 
däremot möjligt att påvisa en signifikant produktivitetshöjande 
effekt. För det urval företag som undersöktes, hade det varit 
bättre att minska på IT-investeringarna och istället investera i 
andra resurser. Analysen av orsaker genomfördes efter tre 
förklaringsgrunder – urval av företag, mätmetoder samt 

                                                                   
1 IT-professionals. 
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organisatoriska och strategiska faktorer. I fråga om organisa-
toriska och strategiska faktorer konstaterades, bland annat, att 
man måste uppmärksamma hur verksamhetens IT aktiviteter 
passar ihop med befintlig organisatorisk struktur (Loveman, 
1988).  
  
I en annan studie, med ekonomifokus, som genomfördes några 
år senare visades att IT-investeringar och produktivitetsök-
ningar inte följs åt. I artikeln argumenterades för en företeelse 
som benämndes produktivitetsparadoxen. Investeringarna i IT 
visade en kontinuerlig ökning inom tjänstesektorn, samtidigt 
som produktiviteten planade ut. För producerande verksam-
heter var bilden mer positiv. Ett antal tänkbara förklaringar till 
de uteblivna produktivitetsökningarna diskuterades. En av 
förklaringarna gick ut på att det kan vara ett långtidsprojekt att 
få nytta av IT investeringar, eftersom teknikanvändning behöver 
tid för att utvecklas (Brynjolfsson, 1993).  
 
I en förnyad analys, ett år senare, framkom en delvis motsatt 
ståndpunkt. Genom att dela upp begreppet IT-nytta i kompo-
nenterna produktivitet, utförande2 och konsumentnytta kunde 
man visa, att IT investeringarna förbättrat både produktivitet 
och kundvärde. Verksamhetens utförande hade emellertid inte 
påverkats positivt. Resultaten baserades på ekonomiska analyser 
på företagsnivå av 367 stora företag (Brynjolfsson & Hitt, 1994).  
 
I en nyligen publicerad bok om IT-projekt och kostnader hävdar 
författaren, att det i Sverige slösas bort mer än 10 miljarder 
kronor per år i misslyckade IT-projekt. Vanliga anledningar till 
misslyckanden är, enligt boken, bland annat kompetensbrist hos 
den beställande organisationen, aningslösa satsningar på ny 
obeprövad teknik och svårigheter att värdera och hantera IT-
konsulter (Karlander, 2001).  
 
I litteraturen diskuteras frågan om nyttiggörande av IT även ur 
ett organisatoriskt perspektiv – varför förväntade effekter uteblir 

                                                                   
2 Business performance. 
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och vad organisationer behöver göra för att förverkliga poten-
tialen i tekniken.  
 
I en artikel från början av 1990-talet konstaterades, att fokus för 
IT management alltmer blivit en fråga om att hantera komplexa 
relationer och att skapa ökad konkurrenskraft. Fokus måste 
breddas. Det var inte längre tillräckligt att kontrollera teknologin 
och dess kostnader, prioritera och skapa systemportföljer och 
databaser. IT-management måste också hantera affärsmässiga, 
mänskliga, organisatoriska och infrastrukturella frågeställningar 
(Galliers, 1991).  
  
I en artikel på samma tema, publicerad något senare, diskuterar 
författarna faktorer som möjliggör effektiv IT-användning3  
(Docherty & Stymne, 1995). I artikeln poängteras att organisa-
tioner måste arbeta med förändringar i flera dimensioner för att 
realisera potentialen i tekniken. Så här skriver författarna: (citat 
från sidan 2)4: 
 
…”We are convinced that IT is a means for acheiving higher degrees of 
efficiency and effectiveness. However, these effects are hard both to acheive 
and to measure. The core of our argument is that one cannot expext a clear 
and direct link between IT-investments and productivity. The reason is that 
the effects of IT are mediated and depend on other factors. Some of these 
factors can probably be influenced by managerial action. But managers 
have often chosen not to get involved in the use of IT in their companies 
but have delegated this responsibility to systems departments. This 
abdication may have resulted in both misdirected IT-investments and in 
few attempts to find solutions to essential business problems with the help 
of IT”… 
  
I artikeln användes en modell för att förstå relationen mellan 
produktivitet och IT-investeringar, där produktivitetsökningen 
antogs vara beroende av tre komponenter – kompetens hos 
personalen, organisering av aktiviteter och organisationens 
förändringsförmåga. Modellens utgångspunkt var, att både  

                                                                   
3 Mediators of  IT-Effectiveness. 
4 Engelska citat återges även fortsättningsvis på engelska. Mitt skäl till det är att jag velat undvika 
risken att ge nya nyanser åt texterna. 
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kompetens och organisation måste förändras om produktivitets-
potentialen i IT ska kunna realiseras. Ifråga om komponenten 
förändringsförmåga konstaterades att den varierar mellan olika 
verksamheter. Författarna menade vidare att en planeringsansats 
för förändring sannolikt är omöjlig, eftersom förändringstakten 
är hög både när det gäller teknik och marknad. Innan planerings-
processen är avslutad kan förutsättningarna för det som plane-
rats ha förändrats radikalt. Slutsatsen av resonemanget blev, att 
verksamheter som tillägnat sig hög förändringskapacitet antag-
ligen har större kapacitet för att uppnå produktivitetseffekter av 
IT än en verksamheter med en mer rigid, byråkratisk och föränd-
ringsobenägen struktur. 
 
Att utvärdera IT-satsningar är inte oproblematiskt. I en artikel på 
detta tema (Symons, 1991) hävdas, att svårigheterna med att 
utvärdera informationssystem är både konceptuella – vad ska 
utvärderas – och operativa – hur ska utvärderingen genomföras. 
Traditionella investeringskalkyler fungerade tillfredställande, 
när IT användes för att reducera kostnader, men användningen 
av IT som stöd för en affärsstrategi kräver, enligt Symons, ett 
utvidgat koncept, eftersom den eftersträvade nyttan blivit 
alltmer kvalitativ. Hur mäts exempelvis förbättrad servicenivå 
till kunderna eller att en företagsimage blivit ”high-tech”? 
Symons föreslog ett utvidgat perspektiv på utvärdering som 
fokuserar på två separata, men relaterade, delar – kopplingen 
mellan informationssystemstrategin och affärsstrategin och 
bidraget till organisationens effektivitet. Eftersom olika 
intressenter kan ha olika syn på ett informationssystem blir även 
sättet att utvärdera viktigt. Symons förordar ett interaktivt 
angreppssätt, där effekterna av informationssystemet visas i 
interaktionen mellan de sociala och tekniska systemen.  

 
Olika intressenters bedömning av ett projekt illustreras av en 
fallstudie (Linberg, 1999) om ett utvecklingsprojekt som 
betecknades som innovativt. Organisationen värderade projektet 
som ett misslyckande, eftersom projektet överskred budgeten 
med 417 % och tidsramarna med 193 %. Intressentgruppen 
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systemutvecklare gjorde dock en annan bedömning och ansåg att 
projektet varit lyckat, eftersom det befrämjat personliga 
relationer och bidragit till lärande i organisationen.  
  
Ett forskningsprojekt om utvärderingspraxis inom IT-området, 
som genomfördes i 50 organisationer5 (Willcocks, 1992), visade 
bland annat att praktisk IT utvärdering tenderar att bli sepa-
rerad, både från verksamhetens behov och planer och från de 
organisatoriska realiteter som kan påverka implementationen 
och därmed även effektiviteten av satsningarna. Alla företag i 
undersökningen genomförde någon form av utvärdering i 
behovsanalysfasen6 och de flesta företagen (72 %) ansåg att 
utvärderingsresultaten var användbara, även om det fanns 
förbättringsområden som hade kunnat öka nyttan. Under-     
sökarna fann dock resultaten motsägelsefulla, eftersom endast  
8 % av de undersökta organisationerna kunde säga om aktuell 
IT-investering varit lönsam i förhållande till andra möjliga inves-
teringar. Mer än 50 % av verksamheterna använde samma 
utvärderingsansats för IT-utvärderingar oavsett olikheter i mål 
och förväntad nytta av investeringen.  
 
Willcocks underströk även ett antal anmärkningsvärda resultat 
rörande brukarinflytande i samband med utveckling och  
anskaffning av IT-stöd. I 44% av de undersökta fallen inklu-
derades inte de blivande brukarna7 i de utvärderingar som 
genomfördes i behovsanalysfasen av processen. Endast en liten 
minoritet av organisationerna accepterade IT-förslag från en 
bred krets av grupper och individer. En huvuddel av organisa-
tionerna (80% ) utvärderade IT-investeringar relativt organisa-
toriska mål medan endast 22% beaktade mål nerifrån och upp 
(citat från sidan 255): 

 

                                                                   
5 I undersökningen ingick 12 företag från den finansiella sektorn, åtta tillverkande företag, sex IT-
företag, fyra i central offentlig förvaltning. De övriga 20 företagen fanns inom ett brett spektrum av 
branscher. 
6 Feasibility stage. 
7 User department. 
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…”only 22% act strategically in considering objectives from the bottom to 
the top; that is, evaluating the value of IT-projects against all of 
organization, deparmental individual management, and end-user 
objectives. This again could have consequences for the effectiveness and 
usability of  the resulting systems, and the levels of resistance 
experienced”… 
  
En viktig slutsats i artikeln var, att utvärdering bör användas för 
att utveckla lärandet i organisationen. Willcocks skriver (citat 
från sidan 266): 
 
…” Broader thinking, in terms of information Systems investments, and a 
deeper understanding of IS human activity systems lead on to multiple 
effectiveness criteria and related measures. However, techniques can only 
complement, not substitute for, developing evaluation as a social and 
organizational process, and the deeper organizational learning about IT that 
entails….The future challenge is to move to the problem of value of IT to 
the organization, and build techniques and processes that can go some way 
towards answering the resulting questions”…  
 
Något som skulle kunna ses som ett svar på Willcocks upp-
maning8, om att utveckla utvärdering till en social och organisa-
torisk process, återfinns i en artikel som behandlar ett socialt 
handlingsinriktat perspektiv på systemdesign och utvärdering 
(Lyytinen, Klein & Hirscheim 1991). Utgångspunkten i artikeln 
är, att traditionell systemdesign har ett snävt och begränsat per-
spektiv på vad som sker i ett kontor. Detta leder till att bilden av 
vad kontorsinformationssystemen9 behöver kunna stödja inte 
framträder i alla dimensioner. Den begränsade bilden har impli-
kationer för IT-nytta. Författarna skriver (citat från sidan 42): 
 
…”It is postulated that the current orthodoxy provides too narrow a 
conception of the office; one which is unable to permit a true appreciation 
and understanding of the nature of what OIS must support. This we 
contend leads to system failures, misused systems and/or undesired effects 
in the larger environment”…  
 
 

                                                                   
8 Förslaget kommer dock i det här fallet före uppmaningen. 
9 Termen OIS (Office Information System) användes.  
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Som lösning föreslås en utvidgad modell, med ett socialt hand-
lingsinriktat perspektiv, för förståelse av kontorsarbetet och 
informationssystemen. Genom att modellen nyanserar och 
breddar bilden av vad som sker på ett kontor, skulle en 
tillämpning av modellen förbättra träffsäkerheten ifråga om 
både design och utvärdering (Lyytinen, Klein & Hirscheim, 
1991). 
 
En mer allmän förklaring till bristande nytta av tekniken skulle 
kunna ha med kunskapsspridningen inom IT-området att göra. I 
en rapport som bland annat diskuterade frågan om kunskaps-
utveckling och kunskapsspridning menade författaren (Bubenko, 
1986), att den praktiska tillämpningen av forskningsresultat var 
ett problemområde i sig (citat från sidan 1): 
 
…”The time lag between publishing of research ideas and results, and 
application of them i practical situations is 10-15 years. We are, indeed, 
”standing on each others toes” as concerns development of the IS 
methodology field”… 
    
Om påståendet ovan stämmer kommer misslyckandefrekvensen 
för IT-system att vara fortsatt hög, även om forskningen fort-
sätter att komma med förslag på hur teknikens potential ska 
kunna realiseras.  
 
Schön (1983) menade att en av anledningarna till krisen för 
professionell kunskap skulle kunna vara, att de professionella 
själva visar tecken på bristande förtroende för den professionella 
kunskapen. Han argumenterade också för att professionell 
kunskap inte matchade den professionella praktikens behov som 
karaktäriserades av: komplexitet, instabilitet, unika situationer 
och värdekonflikter. 
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Begränsad kunskapstillämpning kan även ha sin grund i IT-
konsulternas bild av sitt uppdrag och av uppdragsgivarens/ 
kundens förväntningar och krav. I en undersökning på detta 
tema (Fagerström, 1995) angav de intervjuade IT-konsulterna,  
att nöjd kund (beställare/uppdragsgivare) var det viktigaste 
målet. De viktigaste medlen för att få kunden nöjd var att hålla 
angivna tidsramar och att ge kunden det kunden ville ha. På 
frågan om hur konsultens kunskap respekterades och efter-
frågades svarade konsulterna, att kunden alltid var expert på sitt 
eget område och att konsulten inte skulle komma och ”ordinera” 
något.  

   
Redovisade brister kan sannolikt även ha med verkligheten 
bakom uttrycket ”IT-lösningar söker problem” att göra, eftersom 
IT-investeringar enligt min erfarenhet visar en tydlig tendens att 
vara teknikdrivna.  Denna tendens understöds dessutom av den 
ofta osakliga marknadsföringen av IT-system och koncept.  
 
Litteraturen som redovisats i det här avsnittet visar, att det finns 
betydande svårigheter med att uppnå såväl ekonomisk som 
verksamhetsmässig nytta av IT-investeringar. Även sätten att 
utvärdera IT-investeringar har lyfts fram som ett problemom-
råde. Förslagen för att åtgärda problemen ifråga om verksam-
hetsmässig nytta10 av IT-system inriktar sig i hög grad på 
organisationens sätt att hantera IT-frågor.  
 

 
1.2 Egna erfarenheter 
Jag har valt att skriva ett avsnitt om mina egna erfarenheter av 
två skäl. Det första är, att du som läser ska kunna få en bild av 
mig och mina drivkrafter för att vilja arbeta med området IT-
nytta. Det andra skälet är, att jag vill redovisa en IT-relaterad 
erfarenhet som varit viktigt för min förståelse av området IT-
användning och nytta.  

                                                                   
10 Artiklarna med ekonomiskt fokus innehåller även diskussioner och förslag rörande sättet att 
beräkna och värdera. Dessa diskussioner utelämnas här, eftersom avhandlingens fokus är 
verksamheters IT-nytta  
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1.2.1 Utbildning och arbete  
Mitt första arbete efter utbildning till förvaltningssocionom var 
på ett landstings centralförvaltning. Jag var handläggare och 
senare utredare. En erfarenhet från den tiden var att det inte var 
ovanligt att politiskt fattade beslut inte implementerades som det 
var tänkt. När jag några år senare gick en kurs på Nordiska 
Hälsovårdsskolan skrev jag en uppsats på det temat (Fagerström, 
1984). 

    
Jag bestämde mig så småningom för att skaffa en ny yrkesin-
riktning. Valet blev ”Informationsbehandling – ADB”11. som jag 
fann intressant eftersom innehållet var brett och täckte både 
organisation, människor och teknik. Jag tyckte mig också ha 
nytta av att ha arbetat i en administrativ verksamhet tidigare.  
IT-systemen skulle ju användas i sådana miljöer. Tankar från 
denna period handlade om huruvida systemutvecklingsmodeller 
tillämpades i praktiken. Jag hörde diskussioner om att så inte var 
fallet och tänkte, att all forsknings- och utbildningsmöda jag såg i 
så fall var onödig.  

  

Mitt följande arbete var som lärare på en högskola. Jag under-
visade i systemutveckling men utvecklade och höll också kurser 
med brett IT-managementinnehåll. Temat kändes viktigt och när 
jag slutade på högskolan, var det dessa kurser jag saknade mest. 
Studenter som i samband med uppsatsskrivande kom i kontakt 
med olika typer av verksamheter berättade ofta, att systemut-
vecklingsmodeller och andra IT-relaterade teorier och koncept 
inte verkade särskilt använda och viktiga i praktiken. Var det 
verkligen viktigt att läsa allt detta om det inte användes?  
 
Nästa arbete var som kompetensutvecklare hos den statliga IT-
leverantören RFV-Data12. Jag arbetade med kompetensutveckling 
och skrev efter en tid en rapport som beskrev en modell och ett 

                                                                   
11 Ämnet har senare bytt namn. Detta var på 1980-talet 
12 En avdelning inom Riksförsäkringsverket. 
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arbetssätt för kompetensutveckling. När det uppdraget var 
avslutat, bytte jag arbete inom samma verksamhet och blev chef 
för en nybildad grupp som skulle stödja implementationen av 
en, inte helt ny, men begränsat införd systemutvecklingsmodell. 
Efter en tid, med oerhört högt arbetstempo, började jag fundera 
över vad som egentligen hände med våra försök till 
”organisatorisk implementation”. Temat som följer i nästa 
avsnitt är en berättelse om det implementationsarbetet.  
 
 
1.2.2 En implementationserfarenhet 
Arbetet som beskrivs i det följande genomfördes på RFV-Data, 
under perioden 1998 - 2001. Först en kortfattad verksamhets-
beskrivning.  
 
Riksförsäkringsverkets (RFV) ansvarsområde är samhällets 
socialförsäkringar till exempel föräldraförsäkring, sjukpenning 
och pensioner. RFV har cirka 1100 anställda och av dessa arbetar 
drygt hälften med IT-utveckling, förvaltning och produktion.  
 
Ansvarsfördelningen kring IT-utvecklingen är präglad av verk-
samhetens komplexitet. Beställningar på både nyutveckling, 
förvaltning och produktion kommer från verksamheten i 
Stockholm, RFV-Försäkring. RFV-Data utför beställningarna13 
och landets alla försäkringskassor och medborgare är användare 
av tjänsterna. Andra användare är departement och den poli-
tiska nivån – riksdag och regering.  Socialförsäkringens olika 
förmåner är lagstyrda och kompetens för att översätta/ om-
formulera lagar och förordningar till beställningar – krav på IT-
stöd – finns hos RFV-Försäkring i Stockholm. Utbetalningarna 
från socialförsäkringssystemen står för drygt 20% av befolk-
ningens hushållsinkomster. 
 

                                                                   
13 En beställar – leverantörsmodell tillämpas. 
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Beslutet om att införa en ny systemutvecklingsmiljö14 och en ny 
systemutvecklingsmodell15 fattades 1997. Pensionsreformen var 
pådrivande kraft för förändringen, men tekniska drivkrafter 
inverkade också. För systemutvecklingsarbetet, och förvalt-
ningen, innebar det nya bland annat en övergång från storda-
tormiljö till klientservermiljö, nya programmeringsspråk och 
nya sätt att modellera i utvecklingsarbetet. Även RFV-Datas 
produktion påverkades, eftersom applikationerna som utveck-
lades i ny utvecklingsmiljö även förutsatte en annan produk-
tionsplattform.    

 
Den nya systemutvecklingsmiljön16 implementerades först via 
olika pilotprojekt. Användningen av IT-konsulter med kompe-
tens för det nya var påtaglig. I mitten av 1998 fattades beslut om 
att inrätta en särskild funktion för stöd och implementation av  
systemutvecklingsmiljön. RFV-Data skulle bygga upp, och för-
lita sig på, egen kompetens.  
 
Tanken på att få arbeta med implementation av en systemut-
vecklingsmodell var oemotståndlig. Jag sökte och fick jobbet 
som jag började med en övertygelse om, att skriftliga dokument 
med förklaringar och preciseringar var verkningsfulla hjälp-
medel i införandearbetet. Det skulle emellertid visa sig att 
dokument hade begränsad inverkan på skeendet. 
 
En av de första uppgifterna blev att skriva en funktionsbe-
skrivning för funktionen Utvecklings Miljö och Stöd (UMS). 
Enligt beskrivningen var funktionens uppdrag att (citat från 
funktionsbeskrivningen sidan 1)17: 
 

                                                                   
14 Innefattande bland annat systemutvecklingsmodell, informationssystemarkitektur, 
systemutvecklingsverktyg, klient-server miljö och produktionsplattform. 
15 Rational Unified Process, RUP. En omfattande ingenjörsmässig modell med riktlinjer för de flesta 
situationer. Modellen är integrerad med utvecklingsverktyg bland annat för kravhantering, 
modellering, kodgenerering och test. 
16 Här i bred bemärkelse innefattande: systemutvecklingsmodellen och riktlinjer för 
utvecklingsarbetet, utvecklingsverktyg samt informationssystemarkitekturen. 
17 Dokument: Funktionen Utvecklingsstöd, RFV Data, 1999-03-31. 
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…”Ansvarar för att RFV Data har en fungerande 
utvecklingsmiljö…kvalificerat stöd till utvecklingsresurserna vad avser 
processer, modeller, metoder och verktyg...har också ansvar för att aktivt 
arbeta för förbättringar av utvecklingsmiljön inklusive processerna"... 
 
Uppdraget preciserades ytterligare. Ansvaret omfattade utveck-
lingsmiljöer, olika former av stöd och utbildningar samt organi-
sering och drift av processförbättringsarbete.  
 
Det omfattande arbete som låg framför UMS uttrycktes och 
målformulerades på följande sätt (citat från funktionsbeskriv-
ningen sidan 1-2): 
 
…”Den implementation av utvecklingsmiljöerna som kvalitetsmålen anger 
innebär ett omfattande förändringsarbete. Utvecklingsmiljöerna ska 
införlivas med organisationens sätt att fungera och bli en naturlig del av 
organisationen. För att lyckas med detta krävs en helhetssyn på 
implementation. Om man ensidigt fokuserar på teknikdelarna i det som ska 
implementeras är risken att misslyckas stor. Organisationens medlemmar 
behöver stöd och tydliga riktlinjer för det som ska införas. En rad aktivi-
teter med olika fokus behöver genomföras. Utöver tekniska/fysiska 
aspekter behöver också organisatoriska, kunskapsmässiga och kulturella 
faktorer beaktas i förändringsarbetet. En implementerad utvecklingsmiljö 
kännetecknas av att den uppfattas som en naturlig del av organisationen. 
Medarbetare vet hur miljön fungerar och ser den som ett ändamålsenligt 
och nödvändig hjälpmedel för att utveckla och förvalta IT-stöd. Organisa-
tionen stödjer utvecklingsmiljön och tvärt om. ”… 
 
Jag hade själv skrivit förslaget till funktionsbeskrivning och hade 
därför inga betänkligheter över att uppdraget var väldigt om-
fattande. 
  
Min bedömning var, att det skulle vara enkelt att rekrytera 
personer till en funktion med så intressanta arbetsuppgifter.  
Det var inte en korrekt bedömning. Eftersom rekryteringen gick 
trögt anlitades IT-konsulter som stödpersoner. Tanken var att 
konsulterna skulle fungera som UMS-grupp. I takt med att egna 
UMS medarbetare anlände skulle konsulterna fasas ut. Den 
planen fungerade haltande. Huvuddelen av konsulterna var 
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vana vid att utföra sina uppdrag men inte med att bidra ”som 
anställda”, vilket jag önskade. I takt med att egna medarbetare 
anställdes avvecklades dock konsulterna så småningom. 
 
Under det första året fick UMS in mer än 300 uppdrag. Verksam-
heten behövde hjälp med allt från krånglande utvecklings-mil-
jöer till utbildningar. Vi startade en uppdragsadministration 
bestående av journalföring och loggning för att kunna skapa 
statistik. Det kändes nödvändigt att kunna visa vad vi gjorde 
och att vi gjorde någonting. Vi kände oss ifrågasatta ”Vad gör 
UMS” undrade många.  
 
Vi tog kontakt med andra stora verksamheter18 som arbetade 
med att implementera RUP och bildade nätverket RING19. 
Nätverkets första möte hölls på RFV i Stockholm och det var 
mycket givande. Vi var inte ensamma om att uppleva imple-
mentationen som en segdragen kamp.  
 
UMS fick formellt, men inte praktiskt, överta ansvaret för 
utvecklingsprocessen. Det innebar, att det inte var möjligt att 
starta processförbättringsarbetet. Detta faktum gav ytterligare 
näring åt frågorna om vad UMS egentligen gjorde. Vi hade ju 
det formella ansvaret. Det visade sig även svårt – i praktiken 
omöjligt – att ta över ansvaret för utvecklingsmiljön. Vad inne-
bar ansvaret egentligen? Vilket ansvar skulle UMS egentligen 
ha? Det blev många och långa diskussioner och möten men inga 
resultat. Ansvar för testmiljöer kunde vi dock ta över 
(formulera) och en väl fungerande testmiljögrupp bildades. 
 
Av en ”nod” i RING-nätverket20 fick vi tips om att göra en plan 
för införandet. RFV Datas implementationsplan var klar i slutet 
av året. Aktiviteterna i planen omfattade ”organisatorisk imple-
mentation” av utvecklingsmiljön i hela RFV Data.   
 

                                                                   
18 I nätverket, som fortfarande är aktivt, ingår ca 20 stora och medelstora företag och myndigheter.  
19 Rup Implementing Network Group. 
20 Volvo IT. 
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Implementationsplanen var tänkt att fungera som en illustration 
åt organisationen gällande allt som behövde genomföras för att 
uppnå målet – en utvecklingsmiljö som var en integrerad del av 
organisationen. Många aktiviteter i utvecklingsarbetet behövde 
vara funktionsövergripande och det visades i planen. Vi trodde, 
när planen skrevs, att den skulle hjälpa oss som stödgrupp att bli 
mindre utifrånstyrda, att hela RFV Data skulle börja arbeta sys-
tematiskt med implementationen av de nya arbetssätten. Det 
blev inte så. Det märktes ingen större skillnad, om man jämför 
tiden före och efter implementationsplanen. 
 
Åtgärderna i implementationsplanen var strukturerade kring tre 
delmål: (1) kompetens och kultur, (2) att vara organiserad för 
uppgiften och (3) användning av vald process och teknik. För 
varje delmål beskrevs nuläget, det önskvärda läget samt åtgärds-
områden och aktiviteter som skulle stödja förändringen. Målom-
rådet ”kompetens och kultur” får exemplifiera. 
 
 

NULÄGE 
 
God kompetens i 
stordatormiljö 
Frivillig metodanvändning 
Varierande 
dokumentationsstandard 
Organisationen lutar sig mot 
enskilda medarbetares långa 
erfarenhet och kompetens 
Utvecklingsprocess och roller 
otydliga 
Stort konsultberoende 
Drivkraft = personliga mål 

ÅTGÄRDSOMRÅDEN 
 
Definiera kompetensbehov 
och roller 
Utbilda och stimulera 
kompetensuppbyggnad 
Inskola och migrera 
effektivt 
Fokusera på 
specialistkompetens och 
professionalism 
Skapa gemensam 
organisatorisk plattform 

BÖR LÄGE 
 
God kompetens i client-server 
miljö 
Obligatorisk   metodanvändning 
Ingenjörsmässig och professionell 
attityd 
Utvecklingsprocess och roller 
kända, tydliga och tillämpade 
Drivkraft = organisatoriska och 
personliga mål 

 
 

 
Figur 1. 1 Exempel på mål från RFV Datas implementationsplan för 
utvecklingsmiljön   

 
Beslut om att planen skulle tillämpas fattades i mars år 2000.  
En uppföljning i oktober 2001 visade att genomförandet var för-
senat men totalt sett genomfört till ca 40 %. Varken UMS, eller 
övriga RFV-Data, tillmätte 2.5 år senare implementationsplanen 
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någon betydelse21. Andra sätt att verksamhetsutveckla och följa 
upp hade, enligt uppgifter från dåvarande chef för UMS, ersatt 
planen.  
 
För UMS del innebar planen, att en stor del av önskvärda/ 
nödvändiga förändringar beskrevs och blev tydliga för grupp-
medlemmarna.  
 
Den sista delen av berättelsen om UMS handlar om hur 12 
resultatinriktade tidsoptimister sliter ut sig till mycket begrän-
sad nytta.  

 
Verkningsgraden för implementationen kändes alldeles för låg –
nästan obefintlig – och under våren 2000 började jag bli orolig 
för arbetstempot och frustrationen i gruppen. Vi jobbade fortare 
och mer men med klent resultat. Implementationen kändes trög 
och jag upplevde och kände, att UMS var utsatt för ett organisa-
toriskt motstånd. UMS medarbetarna var resultatinriktade per-
soner, som hittade lösningar på problemen genom att arbeta mer 
eller på annorlunda och bättre sätt.  Något radikalt behövde 
göras och jag kom så småningom på, att jag faktiskt kände en 
person som ägnade sig åt något han utvecklat och kallade 
”Tydliggörandeprocessen”22. Den metoden skulle kanske kunna 
vara en hjälp för UMS. Det hjälpte i alla fall inte att arbeta mer 
och på nya sätt. Det hade vi försökt under en lång period.  
 
UMS Tydliggörandeprocess pågick under perioden maj till slutet 
av juni. I bilaga 1 visas några av de totalt ca 40 bilder – 
tydliggöranden –  som producerades under processen23. 
Bilderna, gjorda på blädderblock, illustrerar olika former av 
grupprocesshinder som verkar hindrande för förändring och ny 
utveckling av verksamhetsinnehållet. I bilaga 2 finns 
kommentarer till de illustrerade grupprocesserna. 

                                                                   
21 Uppgift från september 2002.  
22 Tomas Kareld - Tydliggörandeprocessen har utvecklats under en 20 års period och tillämpats i ett 
stort antal (ca 350) organisationer, mest offentliga verksamheter. 
23 Publiceringen av bilderna understöds av RFV och RFV-Data och den har även godkänts av 
berörda personer. 
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Tydliggörandeprocessen hade inverkan på UMS som grupp och 
på vårt förhållningssätt till arbetet. Vi lärde oss se och förstå 
grupprocesshinder och kunde därigenom hantera och bättre 
förstå vad som hände, när beslutade förändringar uteblev. 
Implementationen – vårt uppdrag – påverkades dock inte. Pro-
cesshindren utanför UMS gruppen fanns kvar men min upp-
fattning var, att det kändes lättare när man förstod och hade ord 
att sätta på det som hände. Tydliggörandeprocessen bekräftade, 
att det inte skulle ha hjälpt att arbeta mer eller annorlunda. 
Under hösten påbörjades arbetet med en Tydliggörandeprocess 
för hela RFV Data. 

 
Min lärdom från implementationsarbetet är, att det inte räcker 
att arbeta med innehållsliga delar av typ implementationsplaner, 
utbildningar och stöd. Om insatserna inte hamnar i god jord 
händer ingenting eller något annat än det avsedda. Innan UMS- 
erfarenheten hade jag en tro på att systematiskt genomförda 
förändringsarbeten leder i riktning mot, eller till och med till, 
avsedda förändringar. Jag utgick ifrån att traditionella införan-
deåtgärder av typ planer, överenskommelser och utbildnings-
insatser var verksamma medel i det arbetet.   
 
När jag reflekterade över vad som hänt under UMS perioden 
ritade jag bilder, bland annat den i figur 1.2.  
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Figur 1.2  UMS erfarenhet: innehållet i förändringen och sättet att införa är inte de 
enda faktorerna för framgång 
 
Bilden illustrerar hur innehållet RUP och utvecklingsverktygen 
och det planerade genomförandet – implementationsplanen –   
landar i organisatoriska grupprocesser.  
 
 
 
1.3 Diskussion 
I det här kapitlet har möjligheterna att realisera potentialen i 
tekniken diskuterats. Utgångspunkten för diskussionen har 
varit, att teknikens användningsområden utökats kontinuerligt, 
men att organisationers möjligheter att tillgodogöra sig tekniken, 
och få den nytta som förespeglats, varit mer begränsad. Av 
litteraturen framgår, att tekniken inte ger de ekonomiska bidrag 
som förväntas och att teknikens bidrag till organisationens 
effektivitet och utförande inte heller uppstår av sig själv.   
 
Förslagen för att förbättra den verksamhetsmässiga nyttan av IT 
handlar i hög grad om att fokusera på brett verkande imple-

 

DET SOM SKA INFÖRAS/TILLÄMPAS DET SOM SKA INFÖRAS/TILLÄMPAS 
Innehållet i förändringenInnehållet i förändringen

DET PLANERADE INFÖRANDETDET PLANERADE INFÖRANDET
Hur införandeprocessen planeratsHur införandeprocessen planerats

DET FAKTISKA INFÖRANDET
Det som händer i praktiken

Exempel:
•• Inget händer Inget händer
•• Något annat ej planerat händer Något annat ej planerat händer
•• Det planerade innehållet i förändringen Det planerade innehållet i förändringen
  börjar tillämpas utan bekymmer (sällsynt)  börjar tillämpas utan bekymmer (sällsynt)

GRUPPROCESSER

Exempel:
• Ett beslut plus information
• En ambitiös införandeplan (ovanligt)
• Bara ett beslut (vanligt)

Exempel:
• Systemutvecklingsmodell
• Verktyg  
 

STÖDJER ELLER
MOTVERKAR
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mentationsåtgärder. Ett av förslagen gick ut på, att ledningens 
handlande24 var en kritisk faktor för IT-användningen (Docherty 
& Stymne, 1995). Ett annat förslag var, att det är viktigt att 
uppmärksamma hur verksamhetens IT aktiviteter passar ihop 
med befintlig organisatorisk struktur (Loveman, 1988).  
 
Problemen med att utvärdera IT-investeringar har också 
beskrivits. En aspekt som redovisades (Symons, 1991) var att 
utvärdering av IT-system innehåller två typer av svårigheter. 
Det är svårt att avgöra vad som ska utvärderas, men det är 
också svårt att avgöra hur en utvärdering ska genomföras.  
I en annan artikel på samma tema (Willcocks, 1992) menade 
författaren, att den praktiska IT utvärderingen tenderar att bli 
separerad från verksamhetens behov och planer och ifrån de 
organisatoriska realiteter som kan påverka implementationen  
och därmed även effektiviteten av satsningarna. En slutsats av 
det resonemanget var, att utvärdering bör användas för att 
utveckla lärandet i organisationen.  
 
En del av forskningen som diskuterats i det här kapitlet är ny, 
eller förhållandevis ny, men många av resultaten publicerades 
för 10-15 år sedan. Om man relaterar detta faktum till upp-
gifterna från Standish Group – som indikerar att upp till 70 % av 
systemimplementationer, avseende affärssystem och besluts-
stödssystem, är misslyckade – kan den praktiska tillämpningen 
av forskningsresultaten ifrågasättas och diskuteras25. Man kan 
för det första fråga sig om forskningsresultaten nått målgruppen 
IT-användande verksamheter. Om det skulle gå att belägga att så 
är fallet, uppstår ytterligare frågor. Har kunskapen inte kunnat 
tolkas och användas? Har den inte passat för IT-användande 
verksamheters situation? Har den avvisats på andra grunder?  
 
Om man å andra sidan antar att forskningsresultaten inte nått 
målgruppen IT-användande verksamheter, uppstår andra typer 

                                                                   
24 Uttrycktes som ”managerial action”. 
25 Resonemanget som följer bygger på antagandet att mycket av forskningen som producerats inom 
IT-området är relevant för de situationer den adresserar. 
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av frågor. Söker verksamheter efter kunskap utan att finna den? 
Söker verksamheter inte aktivt efter kunskaper? Är det någon 
annan typ av kunskap som efterfrågas av praktiken? 
 
Diskussionen om kunskapstillämpning har hittills handlat om 
tillämpning av forskningsresultat, men det finns också rikligt 
med annan mer grundläggande IT-relaterad kunskap26. Med de 
nedslående resultaten som grund – den höga misslyckande-
frekvensen – kan man fråga sig om inte heller dessa kunskaper 
tillämpas fullt ut. Systemutvecklingsområdet får fungera som ett 
exempel. Området är, enligt min åsikt, väl utvecklat och det inne-
håller rikligt med förslag på lösningar för en rad problemsitua-
tioner. Några exempel: Det finns många olika ansatser för att 
fånga de blivande brukarnas krav. Typen av system som ska 
utvecklas, eller användningssituation, kan avgöra vilken av de 
många designmetoder som finns att tillgå som är mest lämpad 
att använda. Det blivande systemets komplexitet kan vidare få 
avgöra viken metod för kvalitetssäkring under projektets gång 
som är mest lämplig. Befintlig kompetens hos den användande 
organisationen kan användas som grund för att välja bland de 
många olika modellerings- och programmeringsspråk som finns 
att tillgå. Ifråga om implementation av system finns det även i 
äldre systemutvecklingsmodeller råd för tillvägagångssätt. Dessa 
äldre tillvägagångssätt inriktar sig i huvudsak på att implemen-
tera själva applikationen. Åtgärderna som föreslås ligger därmed 
nära IT-systemet och de direkta användarna. Har man, å andra 
sidan, tillämpat någon användarnära metod för analys och 
formulering av krav, kan användningssituationen vara väl 
definierad och då kan även de (begränsade27) systemnära imple-
mentationsåtgärderna28 leda i rätt riktning. En tillämpning av 
kunskaper från systemutvecklingsområdet borde, enligt det här 
resonemanget, kunna medföra att IT-system som utvecklas får 
god kvalitet och kommer till nytta för individer och organisation. 

                                                                   
26 Kunskap av den typ som ingår i systemvetenskapliga utbildningar. Exempelvis: 
Systemutveckling, systemförvaltning, IT-management, principer för uppbyggnad av 
informationssystem, databasområdet. 
27 Begränsade i relation till vad man kan lägga i begreppet ”organisatorisk implementation”. 
28 Installation, datauppdatering och utbildning. 
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Mina egna erfarenheter säger mig, att det inte är givet, att fattade 
beslut implementeras. Detta faktum är, enligt min åsikt, ett all-
varligt problem på flera sätt. Det beslutet gäller – exempelvis en 
systemutvecklingsmodell eller ett IT-system som ska möjliggöra 
något nytt – kommer kanske inte att förverkligas på avsett sätt 
och systemutvecklingen fortsätter som hittills, eller på något 
annat icke avsett vis. IT-systemet som skulle ge nya möjligheter 
kan istället ge något annat – kanske nya besvärligheter. Av reso-
nemanget följer dock inte, att en väl genomförd implementation 
automatiskt skulle ge ett positivt resultat. Både en väl implemen-
terad systemutvecklingsmodell och ett väl implementerat IT-
system kan vid en utvärdering visa sig vara av begränsat värde. 
Modellen eller systemet kanske inte passade för verksamheten 
eller medförde icke önskade sidoeffekter. Poängen med att 
implementera grundligt leder alltså inte garanterat till ett positivt 
resultat, utan istället till att man ger det som implementeras en 
ärlig chans att bidra positivt. Vid en utvärdering av något som 
implementerats grundligt kan man dessutom, på något säkrare 
grund, dra slutsatser relativt förespeglingar och mål kopplade till 
det implementerade. En liknelse skulle kunna vara, att det är 
orimligt att utvärdera och dra slutsatser om en ny byggnads 
kvalitéer om byggnaden bara färdigställts till hälften eller om 
den används till annat ändamål än det avsedda.  
 
En annan aspekt på att få nytta av IT-satsningar är den valsitua-
tion verksamheter som önskar öka nyttan av sina IT- inves-
teringar kan hamna i. Litteraturen inom IT-området innehåller 
förslag från en rad olika områden29 och det behöver inte vara 
uppenbart vilken kunskapstillämpning/inriktning på åtgärder 
som är relevant för en viss situation eller problembild. Det val en 
verksamhet ställs inför kan därför vara ett problem i sig. Allt som 
teoretisk sett skulle vara möjligt att åtgärda går rimligen inte att 
ta sig an samtidigt. Eftersom orsakerna till IT-relaterade problem 
kan vara komplexa ligger, enligt min åsikt, en väsentlig del av 

                                                                   
29 Tex. IT-management, arkitektur och systemutveckling. 
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lösningen i själva problemformuleringen. Citatet nedan (Hein, 
1985) belyser situationen (citat från sidan 1): 
 
…”Lyckas man bara formulera problemet ligger lösningen i själva 
problemställningen”…  

 
I det har kapitlet har verkligheten framställts som bestående av 
idel misslyckade IT-satsningar och den bilden är inte helt rättvis-
ande. Misslyckandefrekvensen är trots allt inte 100 %. Frågan 
som ställdes, rörande tillämpning av kunskaper, kopplades tidi-
gare till misslyckanden, men den har naturligtvis också relevans 
för de framgångsrika exemplen. Det är, enligt min åsikt, rimligt 
att anta, att den IT-relaterade litteraturen har relevans för IT-
användning och nytta. En ökad användning av kunskaper från 
IT-området skulle därmed påverka realiseringen av teknikens 
potential positivt. Det individerna uppfattar som nyttig eller 
onyttig IT-användning kan betraktas som avtryck ifråga om 
kunskapstillämpning.  
 
Fokus i avhandlingen är därför att undersöka IT-nytta ur 
individperspektiv. Detta perspektiv ger en bas för grund-
läggande förståelse av vad som faktiskt realiserats och imple-
menterats. Kunskaperna om IT-användningen kan därigenom 
relateras till både tillämpning (vad behöver åtgärdas) och kun-
skaper (med hjälp av vad) inom IT-området.  
 
Mina synsätt och antaganden överensstämmer i stort med den 
forskning om implementation och utvärdering som redovisats 
tidigare i kapitlet. Mina utgångspunkter är i sammanfattning 
följande: 

 
- Människor, arbetsformer och teknik är en helhet – IT användning, 

införandearbete och användningsutveckling måste beakta det. 
 
- Det är värdefullt för verksamheter att få en bild av sitt IT-relaterade 

nuläge – hur / om nuvarande IT-nytta eller icke-nytta uppstått och hur 
bristande nytta skulle kunna åtgärdas. 

 



 

 23

- En ökad framgångsrik tillämpning av för verksamheten relevanta 
kunskaper från litteraturen inom IT-området skulle öka IT-nyttan. 

 
- IT relaterade problem och brister bör inte, som första åtgärd, lösas 

genom nyanskaffning. Ett första steg bör istället vara att analysera och 
förstå den nuvarande situationen.   

 
Det är mot den här bakgrunden jag funnit det intressant att 
utveckla en analysmodell för att studera IT-nytta ur individ-
perspektiv. 
 
  

 
1.4 Disposition  
I det följande visas en översikt över avhandlingens innehåll samt 
beskrivningar över vad de olika kapitlen behandlar. Figur 1.3  
illustrerar innehållet översiktligt: 
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Figur 1.3  Avhandlingens disposition 
 

 
Kapitel 1 - Inledning 
I inledningsavsnittet redovisades hur informationsteknologins 
användningsområden utökats kontinuerligt, men att 
organisationers förmåga att tillgodogöra sig tekniken inte haft 
samma positiva utveckling. Det är inte givet att nya koncept kan 
införas framgångsrikt. Avhandlingens inriktning och 
utgångspunkter, i termer av synsätt och antaganden, avslutade 
detta kapitel. 
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Kapitel 2 – Forskningsfrågor och avgränsningar 
I det här kapitlet presenteras och motiveras avhandlingens 
forskningsfrågor. Ett viktigt motiv till vald infallsvinkel – att 
använda en analysmodell som undersöker IT-nytta på 
individnivå – anges vara, att individnivån ger en bild av det som 
faktiskt implementerats i en verksamhet. Valet att undersöka och 
analysera interna användares IT-nytta innebär att ett antal andra 
möjliga perspektiv valts bort. Dessa avgränsningar diskuteras 
också i det här kapitlet. I kapitlet preciseras även betydelsen av 
ett antal begrepp som är centrala i avhandlingen.  

 
Kapitel 3 – Metod  
I metodkapitlet behandlas mina utgångspunkter och 
tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna. Efter en 
beskrivning av den egna forskningsprocessen redovisas 
utgångspunkter och värderingar under två teman: frågeställning 
och undersökning respektive metod. I metoddelen relateras 
genomförandet av forskningen till fallstudiemetodik. Val och 
antaganden ifråga om hur IT-nytta kan undersökas – använd 
analysmodell – redovisas i ett separat avsnitt.  
 
Kapitel 4 Teori 
Det här kapitlet behandlar teori som har anknytning till analys 
och diskussion av resultat från genomförda undersökningar. 
Kapitlet innehåller en diskussion om det litteraturval som gjorts 
varefter vald litteraturreferensram redovisas. Referensramen 
består av områdena ”strategier och IT-management”, 
”systemutveckling” och ”systemförvaltning”. Kapitlet avslutas 
med att teorin kopplas samman med analysmodellen. 
 
Kapitel 5 Genomförda studier 
Det empiriska materialet består av tre fallstudier om IT-nytta, 
samt en attityd/enkätundersökning som belyser implementation 
ur införarperspektiv. I kapitlet redovisas förutsättningar och 
resultat för varje undersökning. Resultatet av fallstudieunder-
sökningarna är ett antal empiriskt funna faktorer för IT-nytta. 
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Kapitel 6 Analys 
I det här kapitlet analyseras resultaten från fler-falls-studien 
med analysmodell och litteratur som grund. Profilen i varje 
delundersökning – de undersökta verksamheternas faktorer för 
IT-nytta – diskuteras och hela undersökningens reslutat relateras 
till gjorda antaganden och till annan forskning. Resultatet av 
implementationsundersökningen relateras till använd analys-
modell och till forskning om implementation. Användningen av 
analysmodellen diskuteras med avseende på de kriterier och 
förväntningar som var kopplade till modellen.  

 
Kapitel 7 Slutsatser 
I kapitlet summeras resultaten och slutsatser dras av  genom-
förda undersökningar och av använd analysmodell. Ett förslag 
till utvecklad analysmodell presenteras som en konsekvens av 
undersökningsresultat, annan forskning och egna erfarenheter.  

  
Kapitel 8 Reflektioner och fortsatt forskning 
I detta sista kapitel sammanfattas arbetet som gjorts i avhand-
lingen. Frågeställning, metod och tillvägagångssätt diskuteras, 
granskas och kommenteras. Kapitlet avslutas med några uppslag 
till fortsatt forskning. 
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2. FORSKNINGSFRÅGOR OCH AVGRÄNSNINGAR 
Vad som avses med IT-nytta är som framgått inte självklart. I 
förra kapitlet diskuterades IT-nytta i grova kategorier och en 
skillnad mellan utvärderingar/analyser med ekonomisk respek-
tive verksamhetsmässigt fokus gjordes. Kapitlet avslutades med 
en diskussion om tillämpningen av IT-relaterad forskning och 
annan kunskap inom IT-området. Avhandlingens fokus angavs 
vara, att undersöka IT-nytta ur individperspektiv.  
 
I avsnittet forskningsfrågor presenteras och motiveras forsknings-
frågorna. En diskussion om hur vald infallsvinkel skiljer sig från 
andra möjliga sätt att undersöka och analysera IT-nytta finns i 
avsnittet avgränsning.  Inledningsvis, i avsnittet definitioner, preci-
seras betydelsen av några centrala begrepp.  
 
 
 
2.1 Definitioner 
I den begreppsprecisering som följer, har jag valt att utgå ifrån 
hur begreppen används i de delar av avhandlingen som 
behandlar gjorda undersökningar och analyser30. Motivet till de 
egna definitionerna är, att IT-området, enligt min mening, är 
trendkänsligt och flexibelt ifråga om ords betydelse. Ett annat 
skäl är, att flera av avhandlingens centrala begrepp har en allmän 
betydelse, som i sin tur behöver formuleras specifikt för använd-
ningssituationen i avhandlingsarbetet.  
 
När jag i fortsättningen diskuterar de undersökningar som gjorts 
i avhandlingen, använder jag begreppen i den betydelse de ges 
här. Figur 2.1 innehåller en kort och sammanfattande beskriv-
ning av varje begrepp. Betydelsen preciseras därefter i texten. 
 
 
 

                                                                   
30 Enligt Hörte tillhör då definitionerna kategorin stipulativa definitioner. Ytterligare kategorier är 
nominaldefinition, realdefinition och analytisk definition (Hörte, 1999). 
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Figur 2.1 Kortfattade definitioner av några centrala begrepp 
  
 

Begreppet IT-nytta har, som framgått, inte någon vedertagen 
betydelse. Vad man menar beror på sammanhang och på de 
definitioner man valt att göra. Den nytta som undersöks i 
avhandlingen, är den nytta som individer i organisationen 
upplever att de har av sina IT-system.  
 
Ordboksbetydelsen av ordet implementera är att förverkliga eller 
genomföra något (Svenska Akademins ordlista, 1986). I avhand-
lingsarbetet har ordet använts i ordboksbetydelsen – att förverk-
liga eller genomföra något. Det som individerna uppger har för-
verkligats och införts, gällande arbetsformer och IT-stöd, är det 
som enligt definitionen här faktiskt har implementerats.  

IT-NYTTAIT-NYTTA

IMPLEMENTATIONIMPLEMENTATION

Den nytta  somupplevs i organisationen. IT-
nyttan avläses i individers användning av och
uppfattning om de IT-stöd de använder.
Individers nytta avses.

Det individerna i verksamhetensäger att
dom använder och gör är det som är
implementerat.

IT-SYSTEMIT-SYSTEM Programvara som finns i en dator och som
används av människor i en professionell
verksamhet.

ARBETSUPPGIFTARBETSUPPGIFT Det som en person säger att den gör i sin
professionella verksamhet. Kan vara en
enskild del eller en större helhet.

ANALYSMODELLANALYSMODELL
Ramverk för analys av IT-nytta. Innehåller
gjorda antaganden i termer av faktorer och
samband att analysera.

INDIVIDINDIVID
Person som arbetar i en organisation och
och därmed är intern kund för de resurser
organisationen tillhandahåller för utförande
av arbetet i verksamheten
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Begreppet organisatorisk implementation används för att beteckna  
brett verkande implementationsåtgärder som riktar sig mot både 
teknik, organisation och människor31. 
 
I systemutvecklingslitteratur är det vanligt att skilja mellan IT-
system32 och det mer omfattande begreppet informationssystem. 
Figur 2.2 är hämtad från en ofta förekommande lärobok i system-
utveckling (Andersen, 1994). 
 

 
 
Figur 2.2 Principiellt olika delar av ett informationssystem (Efter Andersen, 1994)  
 

Figuren visar, att ett informationssystem omfattar mer än ett 
databehandlingssystem, vilket endast utgör de formaliserbara 
delarna av informationssystemet. Informationssystemet inne-
håller även komponenter som det inte är lämpligt att göra ett 
databehandlingssystem av det vill säga manuellt utförda delar. 
Ofta har begreppet informationssystem använts för att visa att 
hanteringen kring systemet också innefattas.  

 

                                                                   
31 Finns beskrivet i teorikapitlet under rubriken organisatorisk implementation. 
32 Eller den tidigare använda beteckningen databehandlingssystem. I litteratur och artiklar är det 
emellertid också vanligt att begreppen används omväxlande och utan definitioner. 

Informationssystemet

Det formaliserade
informationssystemet

Det icke formaliserade
informationssystemet

Databehandlingssystemet -del som
är automaiseringsbar

Icke automatiseringsbar del

ADB-systemet - den
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Det manuella
databehandlingssystemet
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Ordet IT-system (eller synonymer) används i samband med 
beskrivningar av genomförda undersökningar i betydelsen – 
programvara som finns i en dator och som används av 
människor i en professionell verksamhet. I texten förekommer 
även begreppen datasystem, IT-applikation/applikation , IT-stöd, 
verktyg, informationssystem eller, om det som avses kan framgå 
av sammanhanget, enbart system.  
 
Med en arbetsuppgift avses det som en individ säger att hon eller 
han gör i sin professionella verksamhet. Beteckningen arbets-
uppgift kan därmed relatera både till små specifika arbetsmo-
ment och till större och mer omfattande arbetsområden. Ut-
gångspunkten är det en individ berättar att hon gör i sitt arbete 
inte ett visst IT-systems bidrag till arbetsuppgifter. Alla arbets-
uppgifter en person har utgör personens hela arbetssituation. 
 
Undersökningarna i avhandlingen har genomförts med ett antal 
antaganden som grund. Benämningen analysmodell har valts för 
att betona analys- och förståelsemomentet i undersökandet. 
Alternativa benämningar kunde ha varit nulägesbeskrivning, 
utvärderingsmodell, koncept för utvärdering eller undersök-
ningsmodell. Betydelsen av begreppet analysmodell är här ram-
verk för analys av individuellt upplevd IT-nytta. Modellen 
innehåller de faktorer och samband som undersökts.  
 
I systemutvecklingslitteratur är det vanligt att använda beteck-
ningen användare, eller slutanvändare, för personer som använ-
der ett datasystem. Jag föredrar beteckningen individ och vill 
med det markera, att det är individens uppfattningar och åsikter 
om IT-systemens bidrag till det arbete de utför som fokuseras. 
Med individ avses i avhandlingen en person som är intern kund 
för de resurser organisationen ställer till förfogande för utför-
ande av arbetet i verksamheten. Resurserna kan exempelvis vara 
ett IT-system, en arbetsform eller en policy. Resurserna är det 
som finns i verksamheten för utförandet av arbetet. Individen 
kan inneha vilken funktion som helst i verksamheten. Hon kan 
vara handläggare, chef eller systemutvecklare. Om hon är 
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systemutvecklare, kan organisationen förse henne med resurser i 
form av systemutvecklingsverktyg33 och en systemutvecklings-
modell. Om hon är handläggare kan resurserna vara ett utbe-
talningssystem, ett ärendehanteringssystem och riktlinjer för 
handläggningen. Som synonymer till beteckningen individ 
använder jag benämningen brukare och intern kund.  
 
 
 
2.2 Forskningsfrågor 
Teknikutveckling och kreativa idéer om nya användningsom-
råden för IT-systemen, har medfört att tekniken kan användas 
som stöd för de flesta nivåer och funktioner i en verksamhet. 
Organisationer har dock, som visats, problem med att tillgodo-
göra sig möjligheterna med tekniken och det är detta tema 
avhandlingen behandlar. Avhandlingens forskningsfrågor är: 
 
 

 

 
 

 
 

Problemen, som identifierades i de artiklar som refererades i det 
första kapitlet, handlade om dåliga ekonomiska bidrag, ute-
bliven organisatorisk nytta och misslyckade projektgenom-
föranden. Artiklarnas förslag på vad organisationen skulle 
kunna göra för att förbättra sin situation handlade i stort om 
organisatorisk implementation och om förbättrade verksamhets-
baserade utvärderingar. Mitt tillägg och antagande är, att även 
tillämpning av mer basal IT-relaterad kunskap av typ systemut-
veckling, IT-management och förvaltning skulle bidra till att lösa 
en del av rapporterade problem.  
 
Min tanke är, att det som kan och bör göras på den organisa-
toriska nivån måste undersökas på individnivån, eftersom det är 

                                                                   
33 IT-stöd för att utföra eller underlätta utförande av systemutvecklingsaktiviteter. 

 
1. Hur kan IT-nytta undersökas? 
2. Vilka faktorer bidrar respektive motverkar att individerna uppfattar IT-

system som nyttiga för det arbete de utför i verksamheten? 
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där effekterna av organisationens handlande märks. Eller om jag 
uttrycker det tvärtom. Om man undersöker individnivån hittar 
man faktorer som kan relateras tillbaka till den organisatoriska 
nivån – en ny arkitektur, en ordentligt genomförd implemen-
tation, en väl genomförd systemutveckling och så vidare. Att 
den här typen av organisatoriska åtgärder genomförts går att 
konstatera utan att studera på individnivå – man kan prata med 
ledningspersoner och andra informatörer och man kan läsa 
dokument – men man kan inte veta de faktiska effekterna utan 
att undersöka hur det ser ut där åtgärderna landat –  hos 
individerna i organisationen. 
 
En undersökning av IT-nytta ur individperspektiv ger alltså en 
grundläggande förståelse av vad som realiserats och vilka nyttor 
som uppstått. De arbetsuppgifter individer säger att de har och 
de hjälpmedel i form av IT-system de säger att de använder, 
visar vilka resurser som ställts till förfogande av organisationen 
och hur dessa resurser uppfattas och används. Individperspek-
tivet ger därmed en bild av det som faktiskt implementerats. Det 
som används och tillämpas kan med denna utgångspunkt 
betraktas som ett resultat av det verksamheten gjort, eller inte 
gjort, för att uppnå en nyttig IT-användning.  
 
I en artikel om organisatoriskt lärande (Argyris, 1995) finns stöd 
för uppfattningen, att det som faktiskt förverkligats visar sig på 
individnivån. I artikeln diskuteras det ömsesidiga beroendet 
mellan individnivå och organisationsnivå ifråga om möjligheter 
att förändra. Argyris skriver (citat från sidan 21): 
 
…”The explanation of organizational defensive routines is therefore 
individual and organizational. This means that it should not be possible to 
change organizational routines without changing individual routines, and 
vice versa. Any attempts at doing so should lead to failure or, at best, 
temporary success”… 
 
En annan aspekt på individperspektivet är, att det har betydelse 
för verksamhetens utförande. Om de interna användarna är 
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nöjda med sina IT-system, och övriga resurser, påverkas ut-
förandet positivt. Avhandlingens fokus illustreras i figur 2.3 .  
 

 
 

Figur 2.3 Organisationens utförande påverkas av individuellt upplevd IT-nytta34 
 
 

Figuren 2.3  visar, att verksamheter nyttiggör sig givna medel i 
varierande grad. Ovalen ”utförande” representerar det som 
faktiskt händer i verksamheten och de båda underliggande 
ovalerna, ”externt resultat” och ”internt resultat”, är olika vyer 
av utförandet. Det externa resultatet är det som kunden eller 
avnämaren uppfattar och det är kopplat till verksamhetens 
resultatmål. Det externa resultatet kan fastställas genom effekt-
mätningar, men det visas också genom det ekonomiska  
resultatet. Det interna resultatet kan, beroende på vad som mäts, 
belysa olika perspektiv ifråga om verksamhetens sätt att fungera. 
Det kan knyta an till innehållsmål35 och till vad som var tankarna 
med att ställa vissa medel till förfogande, exempelvis varför man 

                                                                   
34 Egen bild. 
35 Om sådana formulerats. 
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skaffade ett visst IT-stöd. Det interna resultatet skulle även 
kunna handla om mätningar av exempelvis resursförbrukning 
eller personalomsättning. 
 
Analys av individers nytta av befintliga IT-stöd utgör en form av 
intern resultatmätning. Avhandlingens fokus befinner sig i de 
gråtonade delarna av figur 2.3. Jag använder fortsättningsvis 
begreppet intern effektivitet för att beteckna intresseområdet för 
genomförda fallstudier.  
 
Avhandlingens inriktning kan även motiveras med utgångs-
punkt från några av de problemområden som relaterades i 
kapitel ett. I en artikel rapporterades om ett system som inte 
användes, trots att systemet enligt författarna levde upp till de 
krav som formulerats (Schmitt & Kozar, 1978). En undersökning 
av individuellt upplevd IT-nytta kan ge en vägledning om 
varför. I artikeln som diskuterade en föreliggande produktivi-
tetsparadox (Brynjolfsson, 1993) var en av förklaringsgrunderna 
till de uteblivna produktivitetsökningarna, att det kan vara ett 
långtidsprojekt att få nytta av tekniken. En utvärdering ur 
individperspektiv kan i detta fall ge kunskap om hur långt 
implementationen nått. Ledningens handlande angavs i en 
annan artikel (Docherty & Stymne, 1995) som en kritisk faktor för 
att kunna förverkliga potentialen i tekniken. En analys av 
individuellt upplevd IT-nytta kan ge ledningen information om 
angelägna åtgärdsområden.  
 
Hur en undersökning för att besvara forskningsfrågan rörande 
IT-nytta bör genomföras är inte givet. Det är inte heller självklart 
vilka aspekter en sådan undersökning bör omfatta. I nästa 
kapitel redovisas ett antal principiellt olika ansatser för 
utvärdering, samt de val som gjorts och formulerats i använd 
analysmodell.  
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2.3 Avgränsningar 
Den nytta som undersökts och rapporteras i avhandlingen är 
den typ av nytta som upplevs av individerna i en organisation. 
Flera andra perspektiv på nytta förekommer dock i litteraturen. 
 
En verksamhets IT-system kan ha många, såväl interna som 
externa, intressenter och gruppen intressenter kan dessutom se 
olika ut för olika applikationer. I en artikel som diskuterar 
förväntningar på IT-system (Klein & Jiang, 2001) hävdar 
författarna, att de tre viktigaste intressentgrupperna kring ett IT-
system är användare, systemutvecklare och ägare och att 
målkonflikter mellan dessa grupper inte är ovanliga. Systeman-
vändarnas främsta intresse är att få ett system som hjälper dem i 
sitt arbete, och som är enkelt att använda, medan systemut-
vecklare strävar efter att skapa avancerade tekniska lösningar. 
Ägarnas intresse är slutligen, enligt artikeln, att få ett system som 
ger möjligheter till besparingar och stärkt konkurrenskraft. 
Slutsatsen är, att det önskvärda tillståndet är en så stor 
samstämmighet som möjligt mellan intressenterna.  
 
Valet, att undersöka och diskutera individuellt upplevd nytta 
hos individerna, innebär att gruppers och funktioners gemen-
samma IT-användning och nytta exkluderas, liksom även andra 
intressentgruppers nytta. Undersökningarna omfattar därmed 
inte organisatoriska enheters och arbetsgruppers IT-nytta. 
Intressentgrupper som exempelvis kunder, leverantörer och 
ägare är också utelämnade i undersökningarna.  
 
I boken ”Information Payoff” (Strassman, 1985) behandlas 
förutsättningar för organisationers IT-användning ur ett 
efterfrågeperspektiv. När arbetet övergår till att vara produktion 
av informationsbaserad service, istället för produktion av 
produkter, utökas behovet av att mäta yttre effektivitet. Eftersom 
mycket av tjänstproduktionen går ut på att kommunicera, bör 
teknikens bidrag till helheten och gruppen användas som grund 
för att bedöma IT satsningarnas värde för verksamheten. Indi-
vider kan, enligt detta resonemang, vara internt effektiva utan att 
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bidra till målen36. Den yttre effektiviteten är därmed, enligt för-
fattaren, en bättre värdemätare än den inre. Han skriver (citat 
från sid. 116-117): 
 
…”Effectiveness is a social concept: it applies to groups. Efficiency is an 
individualist concept: it applies to isolated acts.  The sum of many efficient 
information activities may still not add up to an effective information 
service”… 
 
Avhandlingens fokus på individuellt upplevd nytta och intern 
effektivitet fokuserar således inte på IT-systemens bidrag till 
fastlagda målsättningar kopplade till det externa resultatet. Den 
yttre effektiviteten inkluderas därmed inte direkt i avhand-
lingens frågeställning. Indirekt antas dock, som framgår av figur 
2.3, att det interna resultatet påverkar det externa.  I nästa kapitel 
– metoder – behandlas ett antal generella och principiellt olika 
ansatser för utvärdering. Motiveringen för dessa olika ansatser 
är, till skillnad från hur Strassman resonerar, inte normativ. Val 
av utvärderingsmodell bör istället göras utifrån en bedömning 
av utvärderingssituationen och syftet med utvärderingen. Det är 
därmed, enligt min åsikt, rimligt att utgå ifrån, att olika typer av 
IT-utvärderingar bör förekomma i en verksamhet. 
 
Många utvärderingsansatser som rapporteras i litteraturen har 
ett ekonomiskt fokus och en ambition att värdera IT-nyttan i 
ekonomiskt mätbara storheter. Jag har inte haft någon sådan 
ambition. Därmed är även detta att betrakta som en avgränsning.  
 
Den tänkta nyttan med analysmodellen, och sättet att analysera, 
har varit verksamheters lärandeprocesser och förbättringsarbete. 
Avhandlingen utvärderar och behandlar dock inte de undersökta 
verksamheternas syn på, eller nytta av, den kunskap en 
användning av  analysmodellen kan ge.  
 

                                                                   
36 En allmän definition av effektivitetsmåtten: Inre effektivitet: Att produkterna produceras på rätt 
sätt och att tillgänglig kapacitet utnyttjas optimalt. Yttre effektivitet: Att företaget producerar rätt 
saker (Karlöf & Östbom, 1993). 
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En ytterligare avgränsning som har gjorts, handlar om val av 
referensram för IT-nytta faktorer. Valet i detta avseende är, som 
angavs i det första kapitlet, ett tillämpnings- och kunskaps-
perspektiv ur systemvetenskaplig synvinkel. Andra infalls-
vinklar hade varit lika möjliga. Den upplevda IT-nyttan kunde 
exempelvis relaterats till arbetsmiljöområdet MDI37, använd-
barhetsområdet eller till tjänsteforskningsområdet. En annan 
möjlighet hade varit att diskutera nyttan i relation till egenskaper 
och upplevelser hos den intervjuade exempelvis kompetens och 
arbetstillfredställelse.  
 
Mitt val av kunskapsområden är, att diskutera individuellt upp-
levd IT-nytta ur perspektiven ”strategisk IT-planering och IT-
management”38, ”systemutveckling” och ”systemförvaltning”. 
Ett motiv är min utbildningsbakgrund och mina erfarenheter 
från det systemvetenskapliga området. Ett annat motiv hänger 
samman med att frågeställningen är bred. Upplevda faktorer för 
IT-nytta pekar inte på en viss typ av faktorer. Det är därför, 
enligt min åsikt, rimligt att ha en bred litteraturreferensram som 
bas för analys. Valda områden ter sig som rimliga val, eftersom 
de ingår i de flesta systemvetenskapliga utbildningar och där-
med bör kunna betraktas som grundförutsättningar för god och 
nyttig IT-användning. Litteraturvalet diskuteras vidare i 
inledningen till teorikapitlet. 
  
Många IT-utvärderingar är inriktade på att utvärdera ett visst 
informationssystem ur någon speciell aspekt39. Frågeställningens 
inriktning på att undersöka IT-systemens bidrag till det arbete 
som utförs i verksamheten innebär, att utgångspunkten inte kan 
vara enskilda system.   
 
Den sista avgränsningen är, att jag har valt att undersöka offent-
liga verksamheters kontorsarbete. Motiveringen är, att jag har 
mest kunskaper och erfarenheter av den typen av verksamheter. 

                                                                   
37 Människa Dator Interaktion. 
38 IT-managementområdet i bred betydelse innefattande bland annat organisatorisk implementation. 
39 I avsnittet 3.5 ges exempel på sådana. 
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Mina förutsättningar för att förstå arbetets innehåll och 
uppläggning har därigenom varit bättre, än om jag valt 
verksamheter med mer okänt innehåll.  
 
De avgränsningar som gjorts innebär, sammanfattningsvis, att 
följande aspekter inte omfattas av analysmodell och genomförda 
undersökningar: 

 
- Andra intressentgrupper än slutanvändares perspektiv på IT-nytta. 
- Gruppers och funktioners gemensamma IT-användning. 
- IT-användningens bidrag till den yttre effektiviteten. 
- IT-systemens bidrag till av organisationen fastlagda mål rörande IT-

användning och strategier. 
- Värdering av IT-nytta i ekonomiska termer. 
- Undersökta verksamheters syn på eller nytta av den kunskap 

genomförda undersökningar ger. 
- Alternativ och möjlig annan litteraturreferensram för IT-nytta.  
- Utvärdering av enskilda applikationer eftersom fokus är på IT-stöd för 

arbetsuppgifter.   
- Individer med annan verksamhet än kontorsarbete. 
  

 
 

2.4 Målgrupp 
En av drivkrafterna för skrivandet har varit att det, enligt min 
uppfattning, är nödvändigt att på ett grundläggande plan börja 
diskutera den uppnådda nyttan av gjorda IT-investeringar. Jag 
anser, att det är de IT-användande verksamheterna som behöver 
bli aktiva i den diskussionen, eftersom det är i dessa verksam-
heter effekterna av investeringarna uppstår. Det är också i dessa 
verksamheter olika slag av åtgärder skulle kunna förbättra IT-
nyttan.  
 
Förutom traditionella målgrupper för avhandlingar – forskar-
världen och universitetsutbildningar – är förhoppningen, att 
avhandlingen ska bli av intresse för IT-användande verksam-
heter och för professionellt verksamma inom IT-branschen.  
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3. METOD  
I det här kapitlet behandlas mina utgångspunkter och tillväga-
gångssätt för att besvara forskningsfrågorna. Kapitlet innehåller 
en beskrivning ur tre perspektiv. I avsnittet utgångspunkter och 
värderingar redovisas forskningsprocessen, gjorda antaganden 
och utgångspunkter. Avsnittet forskningsmetod beskriver metod-
tillämpningen i genomförd forskning. Val och antaganden ifråga 
om hur IT-nytta kan undersökas – analysmodellen – redovisas 
slutligen i avsnittet analysmodell. I det avsnittet diskuteras även 
utvärdering generellt och specifikt för IT-området. 
 
Den konkreta tillämpningen av det som behandlats i det här 
kapitlet – hur undersökningarna genomförts – redovisas i kapitel 
5 – genomförda studier. 
 

 
 

3.1 Utgångspunkter och värderingar 
Att forska innebär att studera något från vissa utgångspunkter. 
För att forskningen ska kunna sättas in i sitt sammanhang, 
behöver de val som ligger bakom antagna ståndpunkter 
redovisas och diskuteras.  Jag har valt att behandla och redovisa 
mina ståndpunkter under två teman.  Det ena temat behandlar 
frågeställning och undersökning och det andra kunskapssyn. 
Avsnittet inleds dock med en beskrivning av min forsknings-
process. 
 
 
3.1.1 Forskningsprocessen 
Under 1980- och 1990-talet var beslutsstödsystem och lednings-
informationssystem populära teman inom IT-forskning. Jag var 
på väg in i ett forskningsprojekt som handlade om att skapa 
någon typ av beslutsstödsystem för ledningsnivåer. Projektet 
handlade om beslutsfattande under osäkerhet. Min egen tvek-
samhet till en av grundvalarna för projektet, att ledningsnivåer 
fattade faktabaserade beslut, innebar starten för mitt eget lång-
tidsprojekt – att undersöka IT-nytta. Jag diskuterade frågan med 
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andra doktorander och började läsa artiklar och böcker med 
intresset inriktat på att förstå: När, under vilka förhållanden och 
varför, ger IT-system positiva bidrag till beslutsfattandet och det 
arbete som utförs i verksamheter?  
 
Jag formulerade, tillsammans med en kollega40, ett antagande om 
vilka faktorer som skulle kunna antas vara avgörande för att 
datasystem kom till nytta. En första version av analysmodellen 
var därigenom formulerad. Den handlade om beslutssituationer 
och IT-stöd med IT-nytta som överordnat tema. En första fall-
studie med analysmodellen som grund genomfördes 1992 och ett 
år senare ytterligare en. Frågan om vad som egentligen blev 
implementerat i en verksamhet verkade mycket relevant och 
litteraturstudierna inriktades nu även på detta tema. Kollegan jag 
arbetade tillsammans med slutade i projektet.  
 
Under några år avstannade min forskningsprocess, när det 
gällde skrivande och undersökande. Litteraturstudier och 
reflektion fortsatte dock. När jag 1998 fick möjlighet att genom-
föra en IT-utvärdering på en försäkringskassa, kom analys-
modellen i bruk igen och jag genomförde den tredje fallstudien. 
Genomförandet av denna studie gjorde, att jag åter blev 
intresserad av att fortsätta mitt forskningsarbete.  
 
Mina (tidigare redovisade) egna erfarenheter av svårigheter att 
implementera, gav mig idén att undersöka implementation ur 
införarperspektiv. Den undersökningen genomfördes 2001.  
 
 
3.1.2 Frågeställning och undersökning 
Syftet med en undersökning kan vara normativt, deskriptivt eller 
förändringsinriktat och det val som görs är avgörande för vilken 
typ av kunskap som erhålls. Kraven på själva frågeställningen 
kan vara, att den ska vara spännande, fruktbar, enkel och att ny 
kunskap bör vara både möjlig och önskvärd. Att formulera en 
frågeställning som lever upp till dessa krav förutsätter i sin tur 

                                                                   
40 Kollegan, Hans Rutqvist,  hade en sociologisk inriktning 
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gedigna kunskaper om existerande teorier och kunskaper. 
(Holme & Solvang, 1996).  Kaplan (1963) menar å andra sidan, att 
varje konceptualisering av en frågeställning innefattar en induk-
tiv risk, eftersom bredden i svaren begränsas.  
 
Min frågeställning om individuellt upplevd IT-nytta har under-
sökts med hjälp av en analysmodell. Undersökningar och 
analyser har därmed inriktats på de perspektiv som finns i 
analysmodellen. Jag menar dock, att styrningen har varit önsk-
värd och nödvändig för att fånga de aspekter jag varit intres-
serad av. Undersökningarna har genomförts med ett beskrivande 
och vägledande syfte. Det beskrivande syftet speglar en önskan 
att förstå, hur människorna som använder IT-systemen tänker 
och känner ifråga om sin IT-användning. Det vägledande syftet 
yttrar sig i, att jag jämför det jag finner empiriskt med en 
litteraturreferensram för att se om de faktorer för IT-nytta jag 
finner kan ”peka på” lämpliga åtgärdsområden från det system-
vetenskapliga området. Ansatsen att peka på litteraturområden 
för möjlig tillämpning kan betraktas som vägledande, eftersom 
den grundas på en önskan om att IT-användande verksamheter 
ska kunna förbättra sin IT-nytta med hjälp av de kunskaper och 
perspektiv som går att finna i litteraturen. 
 
 
3.1.3 Kunskapssyn 
En grundläggande aspekt, ifråga om synen på kunskap, handlar 
om synen på verkligheten. Enligt ett realistiskt synsätt existerar 
verkligheten oberoende av sinnevärlden. Om man istället antar 
en nominalistisk syn, har man övergivit antagandet om att det 
existerar en av subjekten oberoende verklighet. Det går då inte 
längre att ta verkligheten för given (Norén, 1995).  

 
En annan aspekt på kunskapssyn är frågan om hur kunskap 
uppstår, hur man lär sig. Man kan lära sig genom att läsa och 
steg för steg öka sin förståelse (deduktivt lärande) eller genom 
att tänka och därigenom förstå något nytt (induktivt lärande). De 
båda sätten kallas ibland för kunskapens väg respektive upptäck-
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tens väg. Det är dock i en kombination av de båda som 
spännande kunskap uppstår. (Holme & Solvang, 1996).  
  
Synen på vilken kunskap som är möjlig att uppnå kan också 
beskrivas som ett motsatsförhållande mellan positivism och 
hermeneutik. Enligt en positivistisk ståndpunkt är det möjligt att 
själv stå utanför den företeelse man studerar och vara en obser-
vatör. Ett hermeneutiskt synsätt har en motsatt utgångspunkt, 
som säger att det är omöjligt att frigöra sig från det man studerar 
utan allvarliga konsekvenser för förståelse och tolkning.  
 
Hermeneutiken studerar tolkning av texter med syfte att vinna 
gemensam förståelse av en texts mening. Forskningsintervjun 
betraktas här som ett samtal om människans livsvärld, där sam-
talet som förts ska överföras till en text som ska tolkas. För-
ståelsen av en text sker i en process – en hermeneutisk cirkel – 
där delarnas mening bestäms relativt meningen i helheten. 
Utifrån en vag intuitiv uppfattning om texten som helhet, tolkas 
de enskilda delarna. Utifrån dessa tolkningar relateras delarna 
återigen till helheten och processen upprepas, tills man uppnått 
ett logiskt inre sammanhang i texten (Kvale, 1997).  
 
Den kvalitativt inriktade forskningen kan beskrivas som två 
hermeneutiska spiraler. Den kognitiva cirkeln har sin utgångs-
punkt i förförståelsen och den normativa cirkeln har sin i olika 
slag av socialt grundade fördomar. Om det ska bli ett bra möte 
mellan dessa båda cirklar, är det viktigt att kritiskt pröva våra 
egna uppfattningar. Vi får inte bara leta efter sådant som kan 
bekräfta våra fördomar. (Holme & Solvang, 1996). 
 
Enligt Walsham (1995) kan fyra typer av generaliseringar göras 
från kvalitativa studier. Begreppsutveckling, teorigenerering,  
utpekande av specifika samband samt bidrag till insikt inom det 
undersökta området. 

 
Jag har en nominalistisk grundsyn och menar att förståelsen för 
vad som pågår i en verksamhet bäst fångas genom att ta del av 
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individers subjektiva uppfattningar. Intrycket av det de enskilda 
individerna förmedlar ger, enligt min uppfattning, en god grund 
för förståelsen av den verklighet de arbetar i. Genom litteratur-
studier och erfarenhet har jag en förförståelse ifråga om faktorer 
som borde kunna bidra till att IT-stöd blir nyttiga. Förförståelsen 
säger mig dock, att IT-användning och nytta är en så komplex 
företeelse, att det också är nödvändigt att ha en vilja att bli 
förvånad i undersökningsprocessen. En kvalitativ ansats, där 
undersökning sker med hjälp av öppna diskussionsteman, 
stödjer en sådan vilja. Kunskapen, som erhålls i valt angrepps-
sätt, är uttryckt i Walshams kategorier generaliseringar och 
utpekande av specifika samband samt viss teorigenerering. 
 
I en artikel om utvärdering (Symons & Walsham, 1988) gör 
författarna ett, enligt min åsikt, balanserat ställningstagande som 
jag anser stämmer med mitt eget. De skriver (citat, sidan 123 ): 
 
”The rejection of positivism gives play to a range of ontological positions, of 
which the two best known are the traditions of hermeneutics and phenome-
nology…The extreme nominalist perspectives, by contending that there is 
no objective world to act upon, rule out the possibility of acting upon the 
world and thereby render evaluation irrelevant. This has implications in 
important questions about how far the evaluation researcher can afford to 
retreat from the positivist paradigm – assuming she wishes her research to 
be used to inform official decisionmaking and action…We adopt the 
position of weak subjectivism, working within the interpretive paradigm 
but setting boundaries to our studies which are objective in the sence of 
beeing taken as given” 
 
En avgörande orsak till att utvärdera är, enligt mitt sätt att se, att 
resultaten ska kunna användas för förbättring och lärande i en 
verksamhet. Jag anser därför, liksom författarna ovan, att de 
resultat en utvärdering ger bör tas emot och användas i en 
verksamhet. Mina val och genomförda studier präglas av mitt 
synsätt och mina erfarenheter. Jag har genomfört kvalitativa 
studier och jag har tolkat texterna från intervjuerna men jag har 
samtidigt en förhoppning om att resultaten ska kunna tas emot 
och användas i verksamheter.  
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3.2 Forskningsmetod 
Jag har valt att arbeta med en kvalitativ ansats av två skäl. Det 
första skälet är att företeelsen ”individuellt upplevd IT-nytta” är 
en kvalité som, enligt min uppfattning, bör baseras på fria 
bedömningar. Själva begreppet ska ju få en innebörd genom 
forskningen. Det andra skälet är, att jag har haft en tro på att 
mina egna erfarenheter skulle vara värdefulla både i interak-
tionen med individerna jag intervjuat och när det gäller 
förståelsen av organisationerna. Att den egna erfarenheten 
betraktas som en tillgång i kvalitativt inriktad forskning, har jag 
därmed sett som en fördel.  
 
Valet, att genomföra flera kvalitativa undersökningar för att 
belysa en och samma frågeställning, överensstämmer med Yins 
syn på fler-falls-studien (Yin, 1994).  Han betraktar fallstudien 
som en forskningsstrategi för att besvara en fråga. Yin menar 
också att fallstudier har en given plats även inom utvärderings-
området. De kan användas för att förklara, beskriva, illustrera 
och utforska, men även för att göra en metautvärdering av en 
utvärdering.  
 
Ansatsen för genomförda undersökningar relateras  till Yin´s 
fallstudiemetodik. I det här avsnittet presenteras de fem 
områden jag uppfattat som centrala: forskningsdesign, fall-
studier, teorins roll, beviskällor och analys. Varje del avslutas 
med den tillämpning och tolkning jag gjort. Beskrivningen som 
följer i det här avsnittet bygger på Yins bok (Yin, 1994) om inte 
annat anges. 
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3.2.1 Forskningsdesign 
En forskningsdesign definieras på följande sätt (citat från sidan 
19): 
 

…”is an action plan for getting from here to there, where here may be defined as 
the initial set of questions to be answered, and there is som set of 
conclusions (answers) about these questions. Between ”here” and ”there” 
may be found a number of major steps, including the collection and analysis 
of relevant data”… 
 

Ett annat sätt att beskriva är att säga, att en forskningsdesign ska 
vägleda undersökaren under processtegen insamling, analys och 
tolkning av observationer. Vald design sätter ramar för graden 
av generaliserbarhet41. Vid utformning av en forskningsdesign 
bör tre aspekter ges ett avgörande inflytande vid val av under-
sökningsmetod: 
 

- Typ av forskningsfråga. 
- Undersökarens kontroll över aktuella händelser. 
- Om fokus är på samtidiga eller historiska händelser. 
 

En traditionell syn på fallstudier är, att de lämpar sig bäst för en 
undersökande del av en studie. Yin företräder en mer pluralistisk 
syn. Han menar, att varje typ av undersökning kan användas för 
alla tänkbara syften nämligen utforskande, beskrivande eller 
förklarande. I figur 3.1 visas relevanta situationer för olika 
undersökningsmetoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
41 Yin hänvisar till två andra författare, Nachmias & Nachmias, Researh methods in the social 
sciences, 1992. 
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STRATEGI TYP AV 
FORSKNINGSFRÅGA? 

KRÄVER 
KONTROLL ÖVER 
(UPPFÖRANDE) 
HÄNDELSER42? 

FOKUSERAR PÅ 
HÄNDELSER I 
NUET? 

Experiment Hur, varför Ja Ja 
Survey Vem, vad43, var, hur 

många, hur mycket 
Nej Ja 

Dokument analys Vem, vad, var, hur 
många, hur mycket 

Nej Ja/Nej 

Historia   Hur, varför Nej Nej 
Fallstudie Hur, varför Nej Ja 

   
Figur 3.1 Relevanta situationer för olika forskningsstrategier (Yin, 1994, sidan 6) 
 
 
Hur- och varför frågor är förklarade och det mest sannolika är, 
att de leder till att val av fallstudien. Min ursprungliga idé var att 
undersöka IT-nytta i ett antal organisationer. Jag var intresserad 
av att hitta mönster ifråga om faktorer för IT-nytta. Jag har 
således arbetat med den typ av hur och varför frågor, som Yin 
menar är lämpliga att besvara med hjälp av fallstudier. Lärandet 
under processens gång gjorde att jag valde att, utöver 
fallstudierna, även genomföra en undersökning med fokus på 
implementation. Undersökningsmetoderna som använts är 
fallstudier och en enkät/attitydstudie. Avsikten har varit, att 
undersökningens olika delar ska bidra till helheten – att förstå IT-
nytta – enligt följande: 

 
 

UNDERSÖKNING BIDRAG TILL HELHETEN 
Fallstudier Besvara frågor om hur/när/varför IT-system uppfattas som nyttiga 

 
Implementations-
undersökning 

Vad händer med ansträngningar att implementera när de 
konfronteras med organisatorisk liv?   

 
Figur 3.2 Vald forskningsdesign 
 
 

                                                                   
42 Behavioral events. 
43 Är hämtat från andra författare, Kidder & Judd, Researh methods in social relations (5th ed.), 
1986. 
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3.2.2 Fallstudier 
En fallstudie är en undersökning som undersöker ett i nuet före-
kommande fenomen. Fallstudien bygger sin argumentation på 
flera beviskällor och den har nytta av en föregående utveckling 
av teoretiska påståenden som vägledning för datainsamling och 
analys. De olika typer av fallstudier som beskrivs nedan har 
olika kriterier för när de bör tillämpas.  
 
Fallstudier av singeltyp är analoga med singelexperiment och 
rekommenderas, om undersökningen gäller en kritisk test av en 
väl formulerad teori. Multipla fallstudier samlar data från flera 
fall. Varje fall ska ha ett speciellt syfte i den överordnade under-
sökningen. Här är det en huvudpoäng att betrakta multipla fall 
på samma sätt som man betraktar multipla experiment. Man ska 
följa en replikationslogik och inte – vilket är vanligt enligt Yin – 
likställa multipla fallstudier med multipla respondenter i en 
survey undersökning. Fallen ska väljas så, att de antingen 
förutsäger liknande resultat (beskrivningsbar replikation) eller 
producerar motsatta resultat men av förutsägbara anledningar 
(teoretisk replikation). Ett viktigt steg i replikaktionsprocedu-
rerna är därför utvecklingen av ett rikt teoretiskt ramverk, tex. en 
analysmodell. Ramverket bör kunna ange, under vilka villkor ett 
visst fenomen uppträder, liksom villkoren för när fenomenet inte 
bör uppträda. Replikationsansatsen för multipla fallstudier visas 
i figur 3.3. 
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Figur 3.3 Fallstudiemetod (Yin, 1994, sidan 49) 

 
Figuren visar, att det inledande steget i fallstudiedesignen måste 
bestå av teoriutveckling. Den visar också, att val av fall att 
studera, liksom att definiera specifika mått, är viktiga steg i 
design och datainsamlingsprocessen. Varje individuellt fall i 
fallstudien utgörs av en ”hel” studie i vilken konvergerande 
bevis, gällande fakta och slutsatser för fallet, söks. Varje falls 
slutsatser är sedan betraktade såsom varande den information 
som behöver replikeras till de andra fallen. Både de individuella 
fallen och den multipla fallstudien kan, och ska vara, fokus för 
den slutliga rapporten.  
 
Ifråga om generaliserbarhet drar Yin paralleller med experiment. 
Resonemanget låter så här: En ofta ställd fråga är ”hur kan du 
generalisera från en enda fallstudie?”. Svaret är inte helt enkelt, 
men gör antagandet att frågan i stället gällt ett experiment: ”hur 
kan du generalisera från ett enda experiment?”. Faktum är, att 
vetenskapliga fakta sällan baseras på ett enda experiment; de 
baseras ofta på flera serier av experiment som har relevans för 
frågan men under olika villkor. Samma ansats kan användas för 

utveckla
teori

välj fall  att
studera

utforma
datainsamlings-
protokoll

genomför 1:a
fallstudien

DEFINIERA& UTFORMA PREPARERA, SAMLAIN & ANALYSERA ANALYSERA & DRA SLUTSATSER

genomför
resterande
fallstudier

genomför 2:a
fallstudien

skriv individuell
fallstudierapport

dra fallstudie-
övergripande
slutsatser

skriv individuell
fallstudierapport

skriv individuell
fallstudierapport

modifiera teorin

skriv fallstudie-
övergripande
rapport

utveckla policy
implikationer
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multipla fallstudier, men de kräver ett annorlunda koncept för 
design.  
 
Yin menar alltså att multipla fallstudier ska betraktas på samma 
sätt som multipla experiment. Det innebär, att metoden för 
generalisering är analytisk och inte statistisk. Om två eller flera 
fall stödjer teorin kan replikerbarhet hävdas.   
 
När man ska arbeta med multipla fallstudier, uppstår frågan om 
hur många fall som bör ingå i studien. Yin´s svar är, att eftersom 
en urvalslogik inte ska användas, ska inte heller de traditionella 
kriterierna för urval tillämpas. Man ska i stället betrakta detta 
beslut som ett val ifråga om hur många fall man vill ha i sin 
studie. Det man ska ta hänsyn till är önskade möjligheter att 
replikera resultaten. 
 
Jag har valt att arbeta med multipla fallstudier. Fallen har valts 
med antagande om att de ska kunna ge liknande resultat – 
beskrivande replikation. Jag har, mer konkret, utgått ifrån att 
hittade faktorer för IT-nytta borde följa ett likartat mönster i de 
olika fallen. Liknande resultat och mönster skulle enligt den 
tillämpning jag gjort dels innebära att empirisk funna faktorer för 
IT-nytta kan relateras till analysnivån i analysmodellen och dels 
att samma typ av faktorer kan återfinnas i de tre fallen. Detta 
innebär emellertid inte, att de olika verksamheterna förväntas ha 
en uppsättning likadana faktorer för IT-nytta44, eller annorlunda 
uttryckt, att samtliga faktorer i ett fall återfinns i de två övriga. 
 
Jag har genomfört tre fallstudier och men jag menar att även två 
fallstudier hade kunnat vara tillräckligt för att dra de slutsatser 
jag gör, eftersom den tredje studien bekräftar de två tidigare. De 
tre genomförda fallstudierna ger dock en större empirisk grund 
för jämförelser och slutsatser, vilket är en fördel. Om jag å andra 
sidan hade genomfört fler än tre undersökningar hade det 
empiriska underlaget, och grunden för slutsatser, ökat 

                                                                   
44 Analysnivå och undersökningsnivå beskrivs i avsnitt 3.3.3 Analysmodell. 
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ytterligare. Yin menar att val av antal fall att studera är en fråga 
om hur många fall man vill ha i sin studie. Det man ska ta 
hänsyn till är önskade möjligheter att replikera resultaten. 
 
Yin´s rekommendationer har följts med två undantag. De 
individuella fallstudierapporterna är inte utformade på samma 
sätt och i analysen har inte policy implikationer45 utvecklats. 
Anledningar till olikhet i rapportutformning är dels den tid som 
förflutit mellan undersökningarna och dels det egna lärande som 
hunnit ske under tiden. Rapporterna är dock inte helt olika, 
eftersom analysmodellens kategorier använts i samtliga 
rapporter. Policyimplikationer har inte utvecklats, eftersom det 
inte var syftet med undersökningarna. Om man däremot 
inkluderar litteraturanknytning i begreppet policyimplikation, så 
har en sådan gjorts.  
 
Avhandlingens forskningsdesign relativt Yins modell framgår av 
figur 3.4. Fet stil betecknar det jag har genomfört i samband med 
undersökningarna. 

 
TESTER FALLSTUDIETAKTIK FAS I FORSKNINGEN DÄR 

TAKTIKEN UPPTRÄDER 
Konstruera validitet Använd flera källor för bevis 

Skapa beviskedjor 
Ha nyckelinformatörer att gå 
igenom preliminär 
fallstudierapport 

Datainsamling 
Datainsamling 
Komposition 
 

Intern validitet Gör mönstermatchning 
Gör förklaringsbyggande 
Gör tidsserieanalyser 

Data analys 
Data analys 
Data analys 

Extern validitet Använd replikationslogik i fler-
fallsstudier 

Forskningsdesign 

Reliabilitet Använd fallstudieprotokoll46 
Utveckla en fallstudiedatabas 

Datainsamling 
Datainsamling 

 
Figur 3.4 Fallstudietaktik för fyra designtester (bearbetad efter (Yin, 1994) sidan 33)  

                                                                   
45 I betydelsen rekommendationer. 
46 Yin avser här en omfattande och systematisk beskrivning av hela genomförandet (en rapport) – 
inte intervjuutskrifter och sammanställningar av undersökningsmaterial vilket är vad jag har gjort.  
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3.2.3 Teorins roll  
Yins bok präglas av betoning på teorins roll vid utformning av 
undersökningar. Han menar att teoriutveckling är nödvändig 
innan någon som helst datainsamling ska påbörjas. Citatet som 
följer sammanfattar hans syn (citat från sidan 30): 
 

…”Generalizing from case study to theory. The theory development does not 
only facilitate the data collection phase of the ensuing case study. The 
apropriately developed theory also is the level at which the generalization 
of the case study results will occur. This role of theory has been charac-
terized throughout this book as ”analytic generalization” and has been 
contrasted with another way of  generalizing results, known as ”statistical 
generalization”. Understanding the distinction between these two types of 
generalization may be your most important challenge in doing case 
studies”… 
 
I avhandlingsarbetet har teorin varit betydelsefull under hela 
processen. Inledningsvis var inriktningen att skaffa förståelse för 
under vilka förhållande IT-nytta uppstår. Formuleringen av ett 
antagande om hur IT-nytta uppstår, och kan undersökas, gjordes 
utifrån litteraturen före den första undersökningen. Förståelsen 
av vilka faktorer som är relevanta för IT-användning och nytta, 
och hur IT-nytta kan förklaras, har därefter ökat under hela 
processens gång. Litteratur och andra erfarenheter har bidragit 
till att förståelsen ökat. 
  

 
3.2.4 Bevisföring   
Undersökningsmaterial i fallstudien kan, enligt Yin, komma från 
sex olika källor: dokument, arkivmaterial, intervjuer, direkt 
observation, deltagande-observation eller fysiska artefakter. 
Varje källa har sina svagheter och styrkor. Dock finns det, oavsett 
källa, tre viktiga principer att följa ifråga om undersöknings-
material. Man bör använda multipla beviskällor för undersök-
ning av samma sakfråga, man bör utveckla en fallstudiedatabas 
och man bör slutligen visa beviskedjor för sina slutsatser. En 
beviskedja är länken mellan frågan, den insamlade datan och 
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slutsatsen. De olika beviskällornas svagheter och styrkor är 
sammanfattade i figur 3.5. 
 
BEVISKÄLLA STYRKOR SVAGHETER 
Dokumentation Stabila – kan gås igenom flera 

gånger 
Trovärdiga – och inte skapade som 
ett resultat av fallstudien 
Exakthet – innehåller exakta 
namn, referenser och detaljer om 
en händelse 
Bred täckning – långt tidsspann, 
många händelser, många 
situationer  

Åtkomst – kan vara dålig 
Selektiva, om insamlingen inte är 
komplett 
Återspeglar förutfattad mening- 
återger (okänd) förutfattad 
mening hos författaren 
Tillträde kan avsiktligt blockeras 

Arkivmaterial (Samma som ovan för 
dokumentation) 
Exakt och kvantitativt 

(Samma som ovan för 
dokumentation) 
Åtkomst beroende av privata skäl 
 

Intervjuer Målinriktade – fokuserar direkt på 
fallstudiens ämne 
Insiktsfulla – förser med 
uppfattade kausalsamband 

Förutfattad mening på grund av 
dåligt konstruerade frågor 
Svars påverkan från intervjuare 
(response bias) 
Oriktiga på grund av dålig 
återgivning 
Reflexmässighet – den intervjuade 
ger intervjuaren vad denne 
förväntar sig 

Direkt 
observation 

Verkligheten – täcker händelser i 
verkligheten 
Ger sammanhang – täcker 
händelsers sammanhang 

Tidsödande 
Selektivt urval – såvida man inte 
har bred täckning 
Återspeglande – händelser kan 
påverkas av att vara observerade 
Kostnad – timmar som behövs av 
mänskliga observatörer 

Deltagande 
observation 

(Samma som ovan för direkt 
observation) 
Insiktsfull ifråga om 
mellanmänskliga beteenden och 
motiv 

(Samma som ovan för direkt 
observation) 
Påverkad av undersökarens 
manipulation av händelser 

Fysiska 
artefakter 

Insiktsfullt avseende kulturella 
företeelser 
Insiktsfull i tekniska skeenden 

Selektivt  
Tillgänglighet 

 
 
 
Figur 3.5 Svagheter och styrkor hos de sex beviskällorna (Yin, 1994, sidan 80) 
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Jag har använt mig av källorna dokumentation och intervjuer i 
fallstudierna. Dokumentationen användes till att läsa om 
verksamheten för att få en allmän förståelse. Intervjuerna var 
målinriktade och det var, enligt min bedömning, det bästa sättet 
att fånga individernas åsikter om önskat sakområde eftersom jag 
hade en specifik frågeställning jag ville ha svar på.  
 
Källan, enkät/attitydundersökning, som jag använde i undersök-
ningen om implementation täcks inte av Yins kategorier.  
 
 
3.2.5 Analys  
Två generella strategier återges. Den första, och enligt Yin den 
bästa, är att följa de teoretiska påståenden eller förslag som ledde 
till att fallstudien genomfördes. Motivet är, att både de 
ursprungliga målen och utformningen av fallstudien sannolikt är 
baserade på dessa påståenden. De teoretiska påståendena bör 
vidare ha lett till forskningsfrågor, litteraturgenomgångar och 
nya insikter – och även legat till grund för datainsamlingsplanen. 
De ursprungliga påståendena har därför en givet hög prioritet 
ifråga om val av analytisk strategi. 
 
Den andra, enligt Yin mindre bra, strategin är att skapa ett 
beskrivande ramverk för att organisera analysen i fallstudien. Ett 
antal rubriker som täcker de områden undersökaren uppfattar 
som relevanta att beskriva.  
 
Oavsett vilken generell strategi som väljs, måste den följas av ett 
beslut ifråga om koncept för analys. Även här finns ett bästa 
alternativ – mönstermatchning. Att tillämpa mönstermatchning 
innebär, att jämföra ett empiriskt baserat mönster med ett eller 
flera förutspådda.  
 
Jag arbetat med mönstermatchning. Empiriskt funna faktorer för 
IT-nytta har jämförts med analysmodellens litteraturreferens-
ram. Antagandet har varit att empiriskt funna nyttofaktorer ska 
kunna matchas mot dessa områden. 
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3.3 Analysmodell för undersökningar 
I det här avsnittet beskrivs de antaganden som legat till grund 
för undersökningarna i fallstudierna – analysmodellen. Avsnittet 
inleds med en diskussion om rapporterade svårigheter och 
förslag till lösningar ifråga om utvärdering av IT-system. En 
genomgång av ett antal principiellt olika utvärderingsmodeller 
följer därefter. Beskrivningen av utvärderingsmodellerna 
används senare som referensram i beskrivningen av konstruerad 
analysmodell.   
 
 
3.3.1 Utvärdering av IT-system 
Genomförandet av utvärderingar bör baseras på en medvetenhet 
om både utvärderingssituation och tänkt användningssituation 
för resultaten. Detta gäller inte minst för IT-utvärderingar. I en 
undersökning visades, att mer än 50 % av de undersökta 
verksamheterna använde samma utvärderingsansats för IT-
utvärderingar oavsett olikheter i mål och förväntad nytta av 
investeringen (Willcocks, 1992).  
 
En undersökning om utvärderingspraxis, baserad på material 
insamlat från 92 Kanadensiska företag (Kumar, 1990), visade att 
huvuddelen av de utvärderingar som genomfördes efter imple-
mentation syftade till att avsluta och stänga systemutvecklings-
projektet. De flesta genomfördes strax före eller strax efter 
övergång till det nya systemet. Huvuddelen av deltagarna i 
utvärderingsarbetet var personer som deltagit i aktuellt system-
utvecklingsprojekt. De mest använda utvärderingskriterierna 
fokuserade på IT-produkten (aktualitet, svarstider och informa-
tionens lämplighet), användartillfredställelse och på interna 
kontrollfunktioner. De minst använda kriterierna var socio-
tekniska kriterier som beskrev systemets påverkan på användare 
och organisation liksom underhåll och utveckling av systemet i 
ett längre perspektiv. Till kategorin sällan använda kriterier 
hörde även programvarans kvalitet liksom systemdokumen-
tationen. Att de två sistnämnda kriterierna sällan användes, 
uppfattade Kumar som särskilt anmärkningsvärt med tanke på 
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att de poängteras i både i den praktiskt- och den forsknings-
inriktade IT-litteraturen. Kumar, som var kritisk till det 
undersökningsresultaten visade, gav följande rekommendationer 
i för förbättring av området: 
 
- Utvärderare borde ta ett långtidsperspektiv på systemet och dess 

utvecklingsprocess. 
- Systemets långtidspåverkan på organisation och användares effektivitet 

borde studeras liksom systemets livsduglighet på lång sikt (ekonomisk 
nytta, säkerhet, underhåll samt kvalitet på program och 
dokumentation). 

- Låta systemet sätta sig innan det utvärderas (3-12 månader efter 
införande).  

- Utvärderingar bör genomföras av andra personer än de som deltagit i 
systemutvecklingsprojektet. 

 
I en annan artikel om utvärderingspraxis inom IT-området lyfte 
författarna (Symons & Walsham, 1988) fram ett antal problem-
områden. Man påpekade för det första, att behovet av att utvär-
dera IT-system är uppenbart, men att det saknas ett allmänt 
accepterat ramverk för att kunna göra det. Man menade också att 
utvärdering är svårt, beroende på att det råder ett multidimen-
sionellt förhållande mellan orsak och verkan och att olika 
intressenter dessutom har olika utvärderingsperspektiv. Om  
en IT-utvärdering brister i träffsäkerhet, kan den, enligt samma 
författare, bli en symbolhandling utan värde för vare sig verk-
samhet eller beslutsfattande. Författarna skriver (citat från sidan 
119): 
   
”The difficulties of evaluation are the determining factors in the application 
of any formal methodology, and must be adressed if the process of 
evaluation is to be understood. In practice, though, the magnitude of these 
difficulties is such that when formal analysis is carried out at all it is more 
likely to be a symbolic expression of a belief in rational management than a 
trusted aid to decision-making” 
 
Symons och Walsham ifrågasatte även de ofta använda måtten 
för IT-systemframgång: utnyttjandegrad och grad av användar-
tillfredställelse. Dessa kriterier baseras på ett enkelt antagande 
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som säger, att ett system med omfattande användning är fram-
gångsrikt. Författarna menade att den fundamentala bristen med 
detta tankesätt är, att det bortser från vikten hos det arbete som 
systemen stödjer. Ett sällan använt system kan vara kritisk för en 
sällan utförd arbetsuppgift och ett frekvent utnyttjat system kan 
vara frekvent utnyttjat på grund av att användningen inte är 
frivillig. Författarna hävdade att den traditionella forskningen 
om informationssystem har ett alltför begränsat perspektiv och 
de presenterade ett förslag till utvidgat koncept för IT-
utvärdering. Förslaget byggde på en kombination av web-
modeller47 och Soft Systems Methodology (SSM). Web-
modellerna skulle användas för att skapa en ”tjock” helhets-
beskrivning av informationssystemets omgivning och SSM för 
att ta fram konceptuella modeller av påverkan ur olika 
perspektiv. Fyra typer av konceptuella modeller föreslogs: 

 
1. En formell-rationell vy med det officiella företagets språk i termer av mål 

och medel. Informationssystemen betraktas som verktyg för att möta behov. 
 

2. Ett strukturalistiskt perspektiv som betraktar organisationen som ett 
regelorienterat byråkratiskt system. Det bästa informationssystemet är i 
detta fall ett som har anpassning mellan tekniken, organisationen och 
omgivningen. 

 
3. Ett interaktionistiskt perspektiv där organisationen betraktas som en 

arena, där dess medlemmar förhandlar om social status och roller baserat på 
gemensamma uppfattningar. 

 
4. Ett politiskt perspektiv som betraktar organisationen som en 

uppsättning politiska fri och rättigheter. Anledningen att skilja detta 
perspektiv från det interaktionistiska är, att betoningen här ligger på 
intressekonflikter istället för på gemensamma uppfattningar 

 
I en annan artikel på samma tema – hur bredda det begränsade 
perspektivet inom informationssystemforskningen – föreslås en 
annan typ av utvidgad modell48 för förståelse av kontorsarbetet 
(Lyytinen, Klein & Hirscheim 1991).  Modellen nyanserar och 

                                                                   
47 Web modeller behandlas i teorikapitlet. 
48 Modellen baseras på Habermas ”social action theory”. 
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breddar bilden av vad som sker på ett kontor och en tillämpning 
skulle, enligt författarna, förbättra träffsäkerheten ifråga om både 
design och utvärdering. Modellen baseras på ett socialt hand-
lingsinriktat perspektiv. Den beskriver fyra olika typer av 
mänskliga handlingar – instrumentella, strategiska, kommunika-
tiva och diskursiva49 – vilka anges kunna användas som ett 
konceptuellt ramverk för att belysa olika komponenter i kontors-
arbete. Handlingarna som beskrivs verkar i en omgivning där de 
påverkar och påverkas. I modellen ges denna omgivning tre 
dimensioner: teknik, språk och organisation. Genom att slå 
samman handlingar och omgivningar till klasser uppstår något 
författarna benämner klasser av objektsystem. De nio klasserna 
av objektsystem som erhålls, utgör författarnas förslag till 
effektivitetsmått för kontorsinformationssystem. 

 
Contexts of perception and representation for object 
Systems (object systems contexts) 

Social action 
Type 

TECHNOLOGY LANGUAGE ORGANIZATION 
Instrumental (1) Change of 

performance level 
Change of functions 
and tasks 

(2) Better 
information for 
task performance 
and decision making 

(3) Improved 
organizational 
effectiveness; 
rationalization of 
office tasks and 
roles 

Strategic  (4) Opportunities 
for misrepresen-
tation /counter- 
strategies 

(5) Shifts in 
organizational 
power 

Communicative  (6) Improved 
mutual under-
standing; extension 
of communicative 
space 

(7) Improved 
organizational 
sence-making; 
change of symbolic 
universe and image 
of the organization 

Discursive  (8) Clarification of 
communication 
breakdowns 

(9) More 
democratic 
consensus 
formation and 
decision making 

 
Figur 3.6 A topology of object systems in office systems design (Lyytinen, Klein & 
Hirscheim, 1991, sidan 50) 
 

                                                                   
49 De två första är målinriktade, den andra kommunikativ och den tredje utvärderande.  
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Enligt artikeln har litteraturen inom IT-området vanligen ett 
ensidigt instrumentellt handlingsinriktat perspektiv. 
Författarnas slutsats är, att de vanligen tillämpade systemut-
vecklingsmodellerna erbjuder en otillräcklig bas för utveckling 
av kontorsinformationssystem, eftersom de ignorerar andra 
typer av sociala handlingar(Lyytinen, Klein & Hirscheim, 1991). 
 
Ett serviceinriktat perspektiv på samma tema – vad bör beaktas 
och utvärderas – återfinns i en artikel som behandlar faktorer 
som påverkar informationssystemframgång (Whyte och 
Bytheway, 1996). Författarna menar, att utvärdering av IT-
system kan sker ur ett process-, produkt- eller serviceperspektiv 
och att serviceperspektivet fått begränsad uppmärksamhet från 
forskningen. I artikeln presenteras en undersökning med ett 
serviceperspektiv på informationssystemanvändning. Utgångs-
punkt för undersökningen var konceptet användartillfred-
ställelse50 med tillägg för att informationssystem också kan 
betraktas som en service. Författarna skriver (citat från sidan 79): 
 
…”Just as customeroriented business have to understand the expectations 
and perceptions of their customers, so do informations systems depart-
ments. Success (in the eyes of the customer) derives from receiving the 
expected level of service, not necessarily the best”… 

 
I studien identifierades de utsagor51 som korrelerade med fram-
gång och som därför måste beaktas om management och infor-
mationssystemen ska bli framgångsrika. Faktorerna plockades 
fram i målstyrda intervjuer52 enligt en successiv urvalsmetod53, 
där intervjupersonerna fick uttala sig om olika informations-
systems fördelar och nackdelar. En lista med 43 utsagor 

                                                                   
50 Författarna refererar till forskning som resulterat i instrument innehållande fördefinierade mått på 
användartillfredställelse (item-instrument for measuring end-user computer satisfaction).Exempel på 
forskning: Bailey & Pearson, 1983, Development of a tool for measuring and analyzing computer 
user satisfaction, Management Science, Vol. 29 No. 5.  
51 Service attributes of information systems. 
52 Totalt genomfördes 10 intervjuer med personer från olika organisatoriska nivåer i två olika 
företag. 
53 ”Repertory grid Technique”  (Kelly´s triadic method”, 1955). 
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analyserades med statistisk metod och 19 faktorer, som 
korrelerade med framgång/icke framgång54, kunde visas.  
 

1. User friendliness 
2. Responsiveness of personnel/developers 
3. Reliability of systems and personell 
4. System design or specification 
5. Data accuracy 
6. Project management 
7. Requirements driven by systems or business 
8. Developer´s understanding of the business 
9. Marketing of system 
10. Management reporting 
11. Integration of systems 
12. Operations reporting 
13. Maintenence of system 
14. Documentation 
15. System essential for running the business 
16. Auditability 
17. Controls (data input and removal) 
18. System supports the business (meet objectives) 
19. Training on the system 

Figur 3.7 De 19 faktorer som korrelerade med informationssystemframgång (Whyte 
& Bytheway, 1996, sidan 82 ) 
 
En bedömning av gemensamma kvalitéer gjordes därefter med 
hjälp av en reduktionsmetod. De begrepp – gemensamma 
kvalitéer – som kunde härledas från flest av utsagorna var, 
effektivitet (10)55 och ”upkeep” (5). Dessa begrepp definierades så 
här (citat från sidan 85): 
 
…”Effectiveness The degree to which the system operates in a way that is 
efficient, productive and useful”. 
 
”Upkeep The degree to which the system is maintained, enhanced and 
generally kept up to date”. 
 
Lyytinen och Hirschheim (1987) hävdade i en genomgång och 
klassifikation av den empiriska litteraturen rörande informa-
tionssystemmisslyckanden56 (IS) att begreppet IS-misslyckande 
måste klargöras. Litteraturen illustrerade enligt artikeln en 

                                                                   
54 Alla resultat angavs ha 95% signifikant konfidens. 
55 Siffrorna inom parentes anger hur många gånger begreppen förekom / kunde härledas ur de 
ursprungliga utsagorna. 
56 Informations systems failures. 
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överförenklad syn på företeelsen IS-misslyckande och författarna 
menade att såväl praktiker som forskare tycktes anse att 
begreppet bevisar sig själv och att ytterligare förklaringar var 
överflödiga. Man menade att koncepten för IS-misslyckande 
oftast är oartikulerade i litteratur och artiklar. Några exempel på 
vanliga utgångspunkter rörande IS-misslyckanden angavs: 
 
- När de potentiella fördelarna med ett IT-system inte realiseras. 
- När IT-systemet inte används. 
- När användarnas attityder är negativa. 
- När det finns påtagligt motstånd mot systemet. 
- När ett fungerande system inte levereras. 
 
Syftet med artikeln angavs vara att bidra till bättre förståelse av 
området genom att erbjuda ett nytt koncept och ramverk för IS-
misslyckande. Gruppers gemensamma sociala värderingar 
antogs utgöra en lämplig utvärderingsgrund. I artikeln 
benämndes dessa grupper intressenter57. Utgångspunkten och 
antagandet var, att en IS-utvärdering bör göras relativt en eller 
flera intressenters perspektiv. Med denna utgångspunkt 
definierades ett IS-misslyckande som (citat från sidan 263): 
 
..”inability of an IS to meet a specific stakeholder group´s expectations”… 
 
Konceptet, som benämndes förväntningsmisslyckande, betonar 
flera intressenters syn på informationssystemet men är inte före-
skrivande ifråga om hur utvärderingen bör genomföras.   
 
Artikeln innehöll även en klassifikation av begreppet IS-
misslyckande. Författarna menade, att det gick att urskilja fyra 
olika typer av definitioner i den empiriska litteraturen. 
 
1) Överensstämmelsemisslyckande 
2) Processmisslyckande 
3) Interaktionsmisslyckande 
4) Förväntningsmisslyckande 
 

                                                                   
57 I ett extremfall endast en person. 
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Överensstämmelsemisslyckande var, när litteraturgenomgången 
genomfördes, den mest populära notationen för misslyckande. 
Den betecknade vanligen ledningens syn på ett IS-misslyckande 
och utvärderingen baserades på designmål som angivits på 
förhand. Om systemet inte levde upp till målen var systemet ett 
misslyckande. Författarna återgav tre typer av kritik mot detta 
synsätt. Den första gick ut på att det finns forskning som visar att 
informationssystem som lever upp till designmål inte nödvän-
digtvis är framgångsrika i organisationens ögon. Den andra 
typen av kritik säger att ledningars mål ofta är tvetydiga och 
uttryck för breda handlingshypoteser. Den tredje kritiska 
synpunkten handlade om svårigheter att finna relevanta och 
korrekta mätinstrument för ledningsmålen. Man talar om 
processmisslyckande i de fall ett informationssystem inte kan 
produceras inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar. Den 
vanligaste formen av ett processmisslyckande, är när processen 
producerar ett informationssystem som överskrider budgeten för 
både kostnader och tid. Det är den här typen av misslyckanden 
som litteraturområdena mjukvaruekonomi och systemutveck-
ling58 varit inriktade på att förebygga. Kategorin interaktions-
misslyckande betecknar slutligen att ett system har låg använd-
ningsgrad. En kritisk synpunkt mot detta synsätt, är att det inte 
är givet att vare sig en låg eller en hög användningsgrad 
korrelerar med hög användartillfredställelse eller förbättrat 
utförande av arbetsuppgifter (Lyytinen & Hirscheim, 1987). 
 
En annan infallsvinkel på temat intressenter presenteras av Jiang 
(med flera, 2001). De presenterade en studie baserad på 193 IS-
projekt där användares och IT-medarbetares syn på IT-system 
respektive service från IT –funktionen undersökts. De båda 
grupperna ombads svara på samma typ av frågor. Slutsatsen i 
studien var att det är nödvändigt att låta båda grupperna (eller 
fler) delta i en IT-utvärdering, eftersom man fann konsistens i 
åsikter inom respektive grupp men inte mellan grupperna.     
 

                                                                   
58 engelska: ”software economics” och ”software engineering”. 
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Val av metafor för ett IT-system har också implikationer för vilka 
perspektiv som lyfts fram i en utvärdering. Dalbom och 
Mathiassen (1992) illustrerar konsekvenser av tre olika meta-
forer. Om ett IT-system betraktas som ett medium förser det ett 
antal aktörer med möjligheter. Det kan till exempel handla om 
att kommunicera och samarbeta med hjälp av de möjligheter ett 
mailsystem ger. Om man istället använder metaforen verktyg, 
betonas relationen mellan systemet och syftet med systeman-
vändningen. När verktygsmetaforen används i systemdesign 
betonas användarnas arbetsuppgifter. Målet blir att utforma ett 
IT-system som stödjer utförandet av arbetet på ett professionellt 
och effektivt sätt. Automatiseringsmetaforen är aktuell när 
tekniken används för att automatisera intellektuella processer. 
Frågor som då kan uppkomma, är hur en god automatisering ser 
ut eller hur kvalitet kan relateras till automatisering (Dahlbom & 
Mathiassen, 1992).  
 
Kalkylen före en IT-investering kan också ge vägledning för val 
av perspektiv vid en senare utvärdering. Falk och Olve (1991) 
hävdar, att det för det första är nödvändigt att sortera ut vad 
som nödvändigtvis måste ses som gemensam infrastruktur 
respektive vad som kan förväntas ge mer individuell nytta. De 
menar vidare, att beslut om investeringar i infrastruktur kräver 
en procedur som för samman bedömningar av mångas brukar-
nytta med kostnaden för olika lösningar. För att kunna se olika 
brukares tänkta nytta krävs det också en vision. Författarna 
betonar dock vikten av att visionen är rimlig (Falk & Olve, 1991).  
 
Graden av IT-användning kan vara ett trubbigt instrument för 
att värdera ett systems framgång. Om brukaren måste använda 
ett system för att kunna utföra arbetsuppgifter, kan måttet illu-
strera nödvändig tid med systemet i stället för systemframgång.  
 



 

 63

I en undersökning som omfattade 170 personers IT-användning59 
drogs dock slutsatsen, att användning är ett lämpligt mått på 
framgång för ett IT-system, eftersom studien visade att hög grad 
av användning korrelerade med framgång i utförandet 
(Gelderman, 1998).  

 
Den forskning rörande förbättringsförslag för IT-utvärderings-
området som presenterats i det här avsnittet, kan grovt samman-
fattas i tre uppmaningar: situationsanpassa utvärderingarna, 
vidga perspektivet på teknikens inverkan på organisationen och 
basera utvärderingarna på verksamhetens behov och planer.  

  
Mitt förslag för IT-utvärderingssituationen har ett tillägg, relativt 
de författare som relaterats ovan. Jag hävdar, att allmänna 
kunskaper om utvärdering bör vara vägledande för alla typer av 
utvärderingar – också IT-utvärderingar. Val av utgångspunkt för 
utvärdering bör avgöras av situation och behov och baseras på 
ett informerat val ifråga om sätt att utvärdera. Det är emellertid 
också en viktig förutsättning att känna till, och beakta, den 
inverkan forskningen visat att IT-system kan ha på både 
människor och organisation. Man måste ha en medvetenhet om 
IT-systemens möjliga inverkan på sitt sammanhang. De fyra 
konceptuella modeller som presenterades tidigare (Symons & 
Walsham, 1988) är exempel på insikter som kan vara värdefulla 
vid utformning av en IT-utvärdering, eftersom de fäster upp-
märksamheten på att val av metafor eller perspektiv har en 
avgörande betydelse för utformningen av utvärderingen. De nio 
effektivitetsmåtten för förståelse av vad som sker på ett kontor 
(Lyytinen, Klein & Hirscheim, 1991) är ett annat exempel, som 
vidgar perspektiven på IT-systemens möjliga inverkan. Det ger 
därmed utvärderaren en bas för ett välgrundat val ifråga om 
vilka perspektiv som belyses.  
 

                                                                   
59 Undersökningen relaterade IT-framgång (innehåll i systemet, korrekthet, format, aktualitet, 
enkelhet i användning) till användningstid (timmar och frekvens av direkt och indirekt användning) 
samt utförande (mått på performance). 
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Enligt min uppfattning förutsätter utvärderingar kunskaper från 
två håll. Från utvärderingsområdet60 och från det område som 
ska utvärderas. Jag anser, att renodlade utvärderingsdiskus-
sioner är begränsade i litteraturen om IT-utvärderingar. Många 
författare analyserar andra författares sätt att utvärdera och 
föreslår därefter ett utvidgat eller nytt koncept. Båda typerna av 
överväganden – utvärderingsmodell och innehåll – bör, enligt 
min uppfattning, vara med i rapporteringen av resultat, så att 
gjorda val av utvärderingsansats framgår och kan bidra till 
förståelse av det som rapporteras. Om innehåll och utvär-
deringsmodell framgår av rapporteringen skulle diskussioner 
om resultat få ett bättre sammanhang.   
 
Hjern (1986) diskuterade tendensen till överförenkling av 
utvärderingssituation ifråga om utvärdering av offentlig verk-
samhet och illustrerade resonemanget på sätt som framgår av 
figur 3.8. 

 

 
Figur 3.8 Souverign definer of one will (från Hjern, 1986, sidan 67) 
 
Poängen i artikeln var, att de flesta utvärderingar om politik 
befinner sig i cell II, III eller IV, eftersom det är komplexa 
sammanhang och/eller mål som ska utvärderas. Min utgångs-

                                                                   
60 Tex. i form av utvärderingsmodeller. 
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punkt är att utvärderingssituationer av IT-investeringar vanligen 
är komplexa på motsvarande sätt och att det därför är viktigt att 
deklarera de val som gjorts så att begränsningar i valt angrepps-
sätt blir tydliga.  
 
 
3.3.2 Utvärderingsmodeller 
Den information och kunskap som en utvärdering ger är, som 
visats, beroende av de antaganden och den metod utvärderingen 
bygger på. I detta avsnitt benämns dessa förhållanden utvär-
deringsmodell. För att erhålla relevant kunskap om det utvär-
derade, är det viktigt att utvärderingssituation och använd-
ningssituation61får vara styrande vid val av utvärderingsmodell.  

 
Utvärderingsområdet är grundligt behandlat och utvecklat inom 
det statsvetenskapliga området, där utvärderingar av olika 
program62 förekommit under lång tid. Modeller och begrepps-
apparat för utvärderingsområdet har, av det skälet, hämtats från 
det området. I det följande redovisas ett antal utvärderings-
modeller. Begreppsapparaten – modellernas namn och innehåll – 
används senare för att karaktärsbestämma analysmodellen. 
 

Modellerna beskrivs i renodlad form, men i praktiken är 
kombinationer inte ovanliga.  Klassifikationsgrunden är den 
logiska utgångspunkt som aktuell utvärderingsmodell baseras 
på till exempel måluppfyllelse eller brukare. Beskrivningen som 
följer baseras på boken ”Utvärdering i politik och förvaltning” 
(Vedung, 1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
61 Syfte och mål med utvärderingen. 
62 Program: Politisk utvärdering, utvärdering av politiskt beslutade förhållanden tex. en reform.  
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Måluppfyllelsemodellen 
Som namnet indikerar inriktas denna typ av utvärdering på att 
utreda om utfallet stämmer överens med målet. I modellen ställs 
två typer av frågor:   
 
- Stämmer utfallet överens med de ursprungliga målen?  
- Beror eventuell överensstämmelse på insatsen som gjorts? 
 
 

 
 
 

Figur 3.9 Måluppfyllelsemodellen (från Vedung, 1991, sidan 38) 
 
 
Måluppfyllelsemodellen är alltså inriktad på insatsens inverkan 
och inte på genomförandet. Utvärderaren gör en ”mätning” och 
behöver inte själv ta ställning till om programmet63 är bra eller 
dåligt. Utvärderingen gör anspråk på att vara objektiv eftersom 
måttstocken är programmets egna mål.   
 
Svagheterna med måluppfyllelsemodellen är, sammanfatt-
ningsvis, följande:  
 
- Modellen tar inga hänsyn till uppoffringar, kostnaden vägs inte in i 

bedömningen. 
- Programmål kan, på grund av oklarhet eller motstridighet, vara 

olämpliga värderingsgrunder. Det kan då vara svårt att säga vad som 
egentligen uppnåtts. 

- Oförutsedda effekter, bieffekter, lämnas utan bedömning i modellen. 
 
 
 
Systemmodellen: en utvidgad måluppfyllelsemodell 
I en utvärdering inom denna kategori uppfattas det utvärderade 
som en komponent i en större sammanhängande enhet. 

                                                                   
63 Termen program får beteckna den satsning eller verksamhet som ska utvärderas.. 

Insats Avsett utfall
SAMBAND?

Stämmer resultaten överens med målen?
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Systemdelarna är grovt sett inflöde, omvandling, utflöde och 
återkoppling. I utvärderingen ställs två frågor till de olika 
komponenterna: 
 
- Vilket är målet för komponenten? 
- Hur ser det faktiska läget ut? 
 
Som framgår är likheten med måluppfyllelsemodellen påtaglig. 
Skillnaden består i att systemmodellen beaktar fler komponenter 
än utfallet av utvärderingen, genom att mätning mot mål sker på 
flera stadier i systemet.  

 
Systemmodellen betraktar mål på samma sätt som målupp-
fyllelsemodellen. En väsentlig skillnad är emellertid, att system-
modellen studerar mål i olika delar av systemet. En annan 
skillnad är att systemmodellen tar hänsyn till kostnader för den 
verksamhet som utvärderas.  
 
 
Bieffektsutvärdering 
Även i denna utvärderingsmodell fungerar mål som logisk 
utgångspunkt, men vid sidan av måluppfyllelse fokuseras också 
bieffekter av programmet. Den bieffektsstuderande utvärder-
ingen kan (optimalt) fråga efter avsedda, oavsedda, förutsedda, 
oförutsedda, positiva och negativa effekter. Med uttrycket förut-
sedda bieffekter avses faktorer som varit kända då beslutet om 
programmet fattades.  
 
  
Målfri utvärdering 
I den här typen av utvärdering är målet med programmet 
ointressant. Utvärderingens organiserande princip är i stället 
resultatet, oavsett om det är planerat eller ej. Intresset riktas mot 
alla tänkbara effekter av insatsen.  
 
På plussidan kan räknas att modellen tar ett brett grepp om 
insatsens effekter. En negativ aspekt av modellen är, att den inte 
ger någon vägledning utifrån vilken värdegrund effekterna ska 
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bedömas. En möjlig, men ej självklar, värdegrund skulle kunna 
vara brukarnas intresse. Om man väljer en sådan utgångspunkt 
har emellertid modellen bytt logisk utgångspunkt från effekter 
till brukare. 

 
 

Brukarorienterad utvärdering 
Här är brukarnas förväntningar och behov utgångspunkt för 
analysen. Frågan som ställs är: 
 
- Motsvarar insatsen det brukarna behöver, önskar eller förväntar sig? 
 
Principen bygger på tanken om marknaden. När vi köper en vara 
i en affär är det inte producentens syfte utan varans värde som är 
avgörande. En mängd faktorer kan vara relevanta att utvärdera. I 
utvärderingen ställs sålunda frågor till konsumenten om någon 
aspekt av den ”produkt” som erbjuds. Det kan exempelvis 
handla om bemötande, kompetens, service eller trovärdighet. 
 
Brukargruppen måste definieras, om något annat än en kund 
avses. Inom marknadsmetaforen avses den kund som konsu-
merar varan eller tjänsten. Ifråga om att utvärdera IT-stöd kan 
flera grupper av brukare identifieras till exempel slutkunder, 
interna brukare eller ledningsnivåer. 
 
I renodlade brukarstudier förbises både kostnader, mål och 
genomförandeprocess. Den typen av studier ger därmed ett 
begränsat underlag för orsaksanalyser.  
 
 
Beslutsfixerad utvärdering 
Som namnet anger, utgör beslut den organiserande principen 
inom denna kategori. Syftet är, att utvärderingen ska bidra med 
information som ska komma till användning i offentligt 
handlande.  
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I den här modellen betraktas utvärdering som ett medel för att 
styra framåt genom att se bakåt. Den tillbakablickande 
granskningen ska generera information och bedömningar, som 
är skräddarsydda för en framtida beslutssituation. 
 
 
Intressentutvärdering 
Denna form av utvärdering är en holistisk ansats som studerar 
ett brett spektrum av berörda. Modellen har släktskap med 
beslutsmodellen och brukarmodellen, men den skiljer sig åt 
ifråga om vilken grupps intressen som fokuseras. I intressent-
modellen finns en ambition att ta hänsyn till samtliga 
intressenter, medan beslutsmodellen och brukarmodellen 
fokuserar på speciella grupper, nämligen beslutsfattare 
respektive brukare. 
 
Ansatsens organiserande princip är ”farhågor” och ”frågor” hos 
programmets berörda. Tillämpningen av modellen startar med 
att intressenter identifieras. Därefter inhämtas kunskaper om 
”farhågor” och ”frågor”.  
 
En fördel med intressentmodellen är att programmets berörda 
besitter kunskaper som fångas upp. Modellen accepterar att 
entydiga mål inte existerar och hanterar oklara och osamman-
vägbara mål.  
 
Brister eller svårigheter med intressentmodellen är för det första, 
att den inte ger någon vägledning om vilka de berörda parterna 
är och, att den likställer alla berörda vilket kan vara tveksamt.  
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3.3.3 Analysmodell 
Utgångspunkter, krav och begränsningar gällande en analys-
modell för undersökning av IT-nytta finns att hämta i avhand-
lingens inledningskapitel, i forskningsfrågorna och i de avgräns-
ningar som gjorts. Definitionerna som gjordes i kapitel två är 
också relevanta, eftersom de är gjorda med utgångspunkt från 
analysmodellens antaganden.   
 
I inledningskapitlet angavs två viktiga implikationer för IT-nytta. 
Existerande kunskaper från IT-området borde tillämpas och 
effekterna av anskaffade IT-stöd undersökas på individnivå. 
Tillämpningen av kunskaper från IT-området antogs allmänt 
kunna bidra till ökad IT-nytta och en undersökning av effekter 
på individnivå antogs kunna ge kunskaper om vad som faktiskt 
implementerats.   
 
Analysmodellen ska vara en hjälp för att besvara forsknings-
frågan om IT-nytta.  Den ska också ge en vägledning om ange-
lägna åtgärdsområden för undersökta verksamheterna, eftersom 
en utgångspunkt för undersökandet är att tillämpning av 
kunskaper från IT-området kan öka IT-nyttan. En undersökning 
av vad som faktiskt implementerats hos individerna kan ge 
organisationen värdefull kunskap att agera utifrån.    
 
Det är, som tidigare konstaterats, vanligt att de renodlade former 
av undersökningsmodeller som redovisades i förra avsnittet 
kombineras i praktisk tillämpning. Mitt val av utvärderings-
modell är en sådan kombination. Det val jag gjort, är att basera 
analysmodellen på kategorin målfri utvärdering med fokus på 
interna brukares åsikter. Valet grundar sig på två argument. Det 
första är, att den målfria utvärderingen har ett brett perspektiv 
på effekter. Det är lämpligt, eftersom faktorerna som söks är 
sådana faktorer som de individer jag undersöker upplever – inte 
de som kan hittas i litteraturen. Motivet till att inte basera 
studien på fördefinierade faktorer är i sin tur, att jag antagit, att 
de faktorer jag söker skulle kunna avvika från faktorer rappor-
terade i litteraturen, eftersom utgångspunkten i mina undersök-
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ningar har varit arbetsuppgifterna och helheten av befintligt IT-
stöd. De undersökningar och utvärderingar jag studerat i 
litteratur och artiklar har ofta gällt utvärdering av ett visst IT-
systems bidrag i något avseende. Att ta utgångspunkt i arbetet, 
istället för i IT-stödet, är enligt min bedömning en ovanlig men 
inte unik utgångspunkt. I en artikel som granskade forskning om 
beslutsstödssystem föreslog författaren (Alter, 1992) att fokus i 
analys och utvärdering borde  förflyttas från system till det 
arbete som utförs i verksamheten.  

 
Det andra argumentet för den målfria utvärderingen är, att den 
organiserande principen i den typen av utvärdering är resultatet 
oavsett om det är planerat eller ej. Detta stämmer väl överens 
med min syn på att implementation är det som faktiskt används 
och tillämpas av individerna i verksamheten.  
 
Om man väljer att ta utgångspunkt i brukare, förflyttar sig dock 
den målfria utvärderingens utgångspunkt från effekter till 
brukare (Vedung, 1991). Vald utvärderingsmodell kan därför 
betraktas som en kombination av målfri utvärdering och 
brukarorienterad utvärdering. Enligt det målfria synsättet är målen 
med det som studeras ointressanta och enligt det brukarorien-
terade perspektivet är det brukarnas förväntningar och behov 
som är utgångspunkt för analysen. Analysmodellen baseras på 
en verktygsmetafor eftersom det är individernas uppfattning om 
IT-systemens bidrag till utförande av det egna arbetet som är 
intressant. 
  
Analysmodellen är ett resultat av tankar kring frågan, om för 
vilka ändamål IT-system egentligen är lämpliga och nyttiga. 
Sättet att använda och tänka om analysmodellen har dock 
utvecklats stegvis. Inför den först genomförda studien var 
individernas beslutssituationer i fokus för intresset64.  
 

                                                                   
64 Anledning till var ett projekt om beslutsstödssystem för ledningsnivåer som jag dock lämnade. 
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Komponenterna inom problemområdet beskrevs då som 
beslutssituation, informationssystemen och organisationen. 
Antagandet var, att beslutssituationens karaktär är styrande för 
både informations- och organisationsstruktur.  
 
Beteckningarna i figuren betyder ”match” och ”mismatch”. 
 
 

 
 
Figur 3.10  Komponenter för beslutsfattande (egen bild) 

 

 
Figuren visar att organisation och IT-system är i harmoni med 
varandra i det fall beslutssituationen har stöd (match) från båda 
håll. Linjen mellan organisationsegenskaper och IT-systemegen-
skaper, visar det beroende som finns även mellan dessa kompo-
nenter.   
 
Tankarna om anpassning och lämplighet i datorstöd fanns med 
och utgjorde en grund när analysmodellen, som nu kommer att 
presenteras, beskrevs. Fallstudierna har analyserats efter analys-
modellen. I den första fallstudien fokuserades beslutssituationer 
i undersökningssituationen. Det framgår av svarssammanställ-
ningen (bilaga 5), där kommentarer om vilka typer av beslut som 
är lämpliga för datorstöd förekommer i högre utsträckning än i 
de övriga två undersökningarna.  
 
Tankarna bakom analysmodellen är följande. IT-system är utfor-
made för att användas till olika typer av arbetsuppgifter. Hur 
dessa arbetsuppgifter, eller användningssituationer, bör vara 

m/mm

IT-SYSTEM ORGANISATION

BESLUTSSITUATION

m/mm

m/mm
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utformade för att IT-systemet ska komma till nytta brukar dock 
inte anges. Det är därför fullt möjligt att IT-system utvecklas, 
eller skaffas, för användning i situationer med andra karak-
täristika, än de som det aktuella IT-systemet förutsätter.    
 
IT-system och arbetsuppgifter bör harmoniera för att applika-
tionerna ska ge positiva bidrag till organisationen. Harmoni 
mellan dessa båda komponenter är dock inte tillräckligt. IT-
system och arbetsuppgifter är helt beroende av sin ”miljö” – 
organisationen. En aldrig så bra anpassning mellan arbetsuppgift 
och datasystem kan äventyras av bristande stöd från organisa-
tionens sida, till exempel ifråga om utbildning eller systemför-
valtning. Brist på organisatoriskt stöd kan dessutom leda till att 
olika typer av icke IT-relaterade problem hänförs till IT-
systemen. Problemlösningen kan därigenom komma att ensidigt 
fokuseras på tekniken och det organisatoriskt inriktade föränd-
ringsarbetet hamna i skymundan. Tankegången om nödvändig 
anpassning mellan arbetsuppgift och IT-system, respektive 
anpassning mellan dessa båda tillsammans och organisationen 
illustreras i analysmodellen figur 3.11. 
 

 
 

Figur 3.11 Analysmodell för IT-nytta - antagande om samband mellan organisation, 
arbetsuppgift och IT-system 

  

    
  

IT-system

Arbetsuppgift

Stödjer eller inte ?

Passar ihop eller inte?

INDIVIDERNAS ÅSIKTER OM:  

ORGANISATIONENS HANDLANDE AVSEENDE:  
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Analysmodellens övergripande antagande, om anpassning 
mellan modellens komponenter, kan sammanfattas så här: 
 
 
 
 
 
 
 
Med ”organisationens handlande” avses sådant organisationen 
kan/bör göra för att stödja helheten av IT-system och arbets-
uppgifter. Organisationens handlande kan tex. handla om att 
ange innehåll (vad ska utföras och med hjälp av vad), att sätta 
ramar för IT-användningen (tex. användningspolicy). Kompo-
nenten, organisationens handlande, är modellens analysnivå och 
det är hit resultaten av undersökningarna – faktorerna för IT-
nytta – relateras / matchas.   
 
Kategorin ”arbetsuppgifter och IT-system” handlar om sådant 
som går att åtgärda i någon av delarna – arbetsuppgifter eller IT-
system – eller i båda tillsammans. Brister i funktionalitet ska 
exempelvis gå att åtgärda i IT-systemen och brister ifråga om 
sättet att arbeta med systemen ska gå att åtgärda genom att 
ändra arbetsformer. Denna komponent är modellens under-
sökningsnivå. Den anger vad som ska undersökas,  överens-
stämmelsen mellan arbetsuppgifter och IT-stöd.  
 
Modellen är operationaliserad på så sätt att individer tillfrågas 
om kombinationen arbetsuppgifter och IT-stöd.  Om samtliga 
personer i en verksamhet intervjuas enligt analysmodellen, 
kommer en bild av verksamhetens IT-användning och nytta att 
framträda. Det går att göra olika typer av analyser av 
intervjumaterial från en hel verksamhet. Man kan till exempel 
analysera: 
 
 

 

En organisation har nytta av sina informationssystem om det finns en 
överensstämmelse mellan arbetsuppgift och IT-stöd och om organisa-
tionen samtidigt utgör en god miljö för dessa komponenter, var för sig 
och tillsammans. 
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- En viss funktions IT-stöd i organisationen, exempelvis kommunikation. 
- Allmän anpassning mellan olika funktioner och IT-system. 
- Organisatoriskt stöd för, eller brist på stöd för, både funktioner och 

system. 
- Ett visst systems ”framgång” i termer av användning.  

 
Antagandet i analysmodellen säger, att om de båda frågorna i 
modellen besvaras med ”ja”, totalt sett, skulle det innebära att 
IT-systemen kommer till nytta. Mer sannolika svar vid en 
intervju är dock, att det finns väl fungerande och mindre väl 
fungerande delar eller aspekter av IT-användningen. Den tänkta 
nyttan med analysmodellen är, att den strukturerar erhållen 
kunskap på ett sådant sätt, att den kan användas som vägledning 
för åtgärder – kunskapstillämpning. 
 
Faktorer som vid analys hamnar utanför kategorierna i modellen 
kommer att illustrera ytterligare implikationer för införande och 
användning, sådant som analysmodellen inte täckt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 76

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 77

 
4. TEORI 
I förra kapitlet diskuterades teori kopplad till sättet att under-
söka och utvärdera. Det här kapitlet behandlar teori som har 
anknytning till analys och diskussion av resultat från genom-
förda undersökningar. Kapitlet inleds med en diskussion om det 
litteratururval som gjorts. Litteraturen redovisas därefter under 
rubriken teori. I teoriavsnittet ingår områdena ”strategier och IT-
management”, ”systemutveckling” och ”systemförvaltning”. 
Kapitlet avslutas med att teorin relateras till analysmodellen i 
avsnittet – teori och analysmodell.   
 
 
 
4.1 Litteratururval 
En av utgångspunkterna för arbetet med avhandlingen har varit, 
att verksamheters IT-nytta skulle kunna förbättras, om 
kunskaper från IT-området tillämpades i högre utsträckning. I 
kapitlet refererades till forskning, som bland annat hävdade att 
potentialen i tekniken skulle kunna realiseras med hjälp av bred 
organisatorisk implementation. Jag hävdade, att det var troligt, 
att IT-nyttan skulle kunna ökas om mer basal IT-kunskap började 
tillämpas i högre utsträckning. Mitt litteratururval baseras på 
dessa utgångspunkter. Valet som gjorts är ett tillämpnings- och 
kunskapsperspektiv ur systemvetenskaplig synvinkel. Min 
utgångspunkt har varit, att valda områden ytterst syftar till att 
skapa goda förutsättningar för verksamheters IT-användning.  
 
Ambitionen med litteraturgenomgången som följer är att ge en 
tillräcklig bild av innehållet i de olika områdena, så att det 
framgår vad en tillämpning borde kunna bidra med. Varje 
huvudområde avslutas med en sammanfattning av vad som, 
enligt min bedömning, borde kunna uppnås om området 
tillämpades framgångsrikt. 
 

 
 



 

 78

 
4.2 Strategier och IT-management 
Områdena systemutveckling och systemförvaltning är tradi-
tioellt definierade i framställningen men området som inleder, 
strategier och IT-management, har givits en bredare betydelse än 
vad som är vanligt i litteraturen. I detta området ingår, förutom 
det namnet anger, även områdena organisatorisk 
implementation och informationssystemarkitektur. Anledningen 
till att jag valt att bredda detta tema är, att jag anser, att de 
områden jag lagt till är centrala ifråga om IT-management – 
organisationens handlande.  
 
De ekonomiaspekter som vanligen behandlas inom IT-
managementområdet65 behandlas inte, eftersom ekonomi-
aspekten inte är i fokus för undersökningar och analys. 

 
 

4.2.1 Organisatorisk implementation 
I en ofta citerad artikel från 1965 hävdade Leavitt, att en verk-
samhets människor, teknik, struktur och arbetsuppgifter i hög 
grad är ömsesidigt beroende av varandra. Han menade vidare, 
att förändring i en av dessa komponenter resulterade i kompen-
satorisk (eller vedergällande66) förändring i de andra komponen-
terna. I artikeln illustrerades sambandet med en bild67 som blivit 
välanvänd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
65 Exempelvis hur IT-tjänster bör prioriteras och prissättas. 
66 Ordet ”retaliatory” användes i artikeln. 
67 Ofta refererad till som Leavitts diamant. 
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Figur 4.1 Ömsesidiga beroenden vid förändringar (Från Leavitt, 1965) 
 
I artikeln användes bilden av ömsesidiga beroenden för att kort-
fattat diskutera effekter av förändringar i den ena eller andra 
komponenten. Artikelns huvudsakliga syfte var annars att 
genomlysa förändringsansatser kopplade till förändringsarbete 
riktat mot människorna i organisationen.  
 
Leavitt skrev bland annat följande om ömsesidiga beroenden 
mellan komponenter (citat från sidan 1145): 
 
…”Similarly, the introduction of new technological tools -computers, for 
example - may cause changes in structure (e.g., the communication system 
or decision map of the organization), changes in actors (their numbers, 
skills, attitudes and activities), and changes in performance or even 
definition of task, since some tasks may now become feasible of 
accomplishment for the first time, and others may become unnecessary”… 
 
…”Clearly, most efforts to effect change, whether they begin with people, 
technology, structure, or task, soon must deal with the others”… 

 
Ett exempel på IT-stöd med låg grad av verksamhetspåverkan 
skulle kunna vara om en enskild individ i en verksamhet skaffar 
en applikation för registrering av egna pågående ärenden, en 
privat loggbok. Så länge loggboken förblir privat, bör verksam-
hetspåverkan vara minimal. Införande och användning av nya 
IT-stöd för systemutveckling är ett exempel på en struktur-
förändrande och komplex uppgift med hög grad av verksamhets-

Uppgift

Människor (aktörer)

Teknologi

Struktur
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påverkan. Om de nya IT-stöden för systemutveckling verktygen 
bygger på, användning av ett nytt modelleringsspråk, påverkas 
både arbetsuppgifter (modellera på nytt sätt med hjälp av ett 
verktyg), människor (ny kompetens krävs) och struktur (krav 
och systemförutsättningar kommuniceras på nya sätt).  

 
I figur 4.2  illustreras önskade resultat och risker vid en föränd-
ring av verktyg för systemutveckling. Exemplet är fiktivt men 
erfarenhetsbaserat. 
 

 
 

 
Figur 4.2 Påverkan av att införa ny teknologi (egen bild) 

 
Eftersom den nya teknologin ska integreras till en väl funge-
rande helhet, är det, som framgår av bilden, rimligt att betrakta 
komponenterna uppgift, människa och struktur som lämpliga 
områden för organisatorisk implementation. 

 
Det är också viktigt att beakta olika organisatoriska nivåer. I en 
artikel med det talande namnet ”It´s like walking in syrup – a 
participative change process” redovisas ett aktionsforsknings-
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projekt, som illustrerar ytterligare en tillämpning av Leavitts 
synsätt. I projektet användes en modifierad variant av Leavitts 
beroendemodell som koncept för att förstå organisatoriskt 
förändringsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Med utgångspunkt i användningen av ett datasystem för pro-
duktionsstyrning, försökte en grupp användare förändra och 
utveckla sina arbetsformer. Förändringarna var föranledda av 
egenskaper och funktionalitet hos det nya produktions-
styrningssystemet. Användargruppens (och aktionsforskarnas) 
initiativ accepterades inte av ledningsnivån. Utvecklings- och 
förändringsprojektet fick läggas ned. I artikeln konstateras, att 
förändringar är en uppgift för ledning och lägre nivåer tillsam-
mans. Förändringsarbete som initieras på låg nivå, utan 
”ledningsstöd”, får inte genomslag (Hägerfors & Golrang, 1991). 
 
I figuren nedan visas en helhetssyn på förändring68, som även 
den illustrerar omfattningen i implementationsuppgiften. Bilden 
demonstrerar nödvändigheten av att känna till utgångsläget för 
att, med bibehållen helhetssyn, kunna arbeta mot att förverkliga 
något nytt (Werr, Stjernberg & Docherty, 1995).     

 

 
 
 

Figur 4.3 Referensram för förändring (från Werr, Stjernberg och Docherty, 1995) 
 
I boken ”Interpreting Information Systems in Organizations” 
(Walsham, 1993) beskrivs kvalitativt genomförda longitudinella 
studier över införande och användning av informationssystem 
(IS). Walsham menar, att misslyckade IS-implementationer har 

                                                                   
68 Påverkad av Leavitt´s beroendemodell  enligt artikeln. 
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tre huvudorsaker. Informationssystemet kan ha brister i sig 
informationssystemets omgivning kan vara problematisk (bero-
ende på individer, organisation eller omvärld) och systemut-
vecklingsprocessen kan, slutligen, ha varit problematisk. Som 
exempel på systemutvecklingsproblem nämns olämpligt vald 
systemutvecklingsmodell, otillräcklig tid för analys, analytikers 
bristfälliga verksamhetskunskaper och olämplig användarut-
bildning. Walsham betonar, att införande av informations-
system har en bred och djup inverkan på organisationen. Han 
använder därför benämningen organisatorisk implementation.  
 
I boken redovisas tre fallstudier som utforskats med en omfat-
tande analysmodell. Modellen är intressant, eftersom den 
”bäddar in” informationssystemet i sitt komplexa organisa-
toriska sammanhang. Syftet med modellen har, enligt Walsham, 
varit att bidra med förklaringar till händelseförlopp. 

 
 

 
 
 

Figur 4.3  Walshams analysmodell för införande och användning av IS69 
 

 
Komponenterna runt informationssystemet analyseras med olika 
fokus – kortfattat enligt sammanställningen som följer: 
 
 
 
 
   

                                                                   
69 Bilden fritt ritad efter boken. 
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Innehåll  
En detaljerad fallbeskrivning: företaget, affärsidén och problem innan nytt IS, 
genomförande av systemutveckling, kravspecifikation, beslut, implementation, vad 
hände ytterligare? 
Social omgivning  
Socialt sammanhang: Web-modeller70 – En ansats för att studera ett informations-
systems omgivning. Modellen dra breda gränser runt informationssystemet och 
studerar sociala relationer, infrastruktur hos organisationen , makt- och  historia från 
utvecklings- och användningsprocessen samt infrastrukturen för support.  
Social process 
Social process bestående av: Kultur - subkulturer och olika åsikter - policy , kontroll,  
självständighet och moral. Ger underlag för förståelse av den politiska processen i 
fallet som studeras. 
Omgivning/Process  
Strukturteori, teori vad avser förändringar i den sociala strukturens innebörd, infly-
tande och legitimering.  Den sociala strukturen påverkas av människors handlingar;  
kommunikation, maktutövning och sanktionering. Medlen för påverkan är enligt teorin 
tolkning, resurser och normer.  Komponenten omgivning/process beskriver att männi-
skor utför handlingar med hjälp av tillgängliga medel. Den social strukturen påverkas 
eller förblir oförändrad. Analyskomponenten beskriver hur människors handlingar kan 
påverka den sociala strukturen. 

 
 
  
När analysen är genomförd, struktureras den erhållna kunska-
pen i två dimensioner; i systemutvecklingsprocessen (strategi, 
design/utveckling, implementation och utvärdering) och i analys-
modellkomponenterna (innehåll, omgivning och process). I matri-
sen som kan bildas, framträder en rik bild över informations-
systemet i organisationen71. Matrisen visas i figur 4.4.  
 
 
 
 
 
 

 

                                                                   
70 Synsättet bakom web-modeller framgår av figur 4.5. 
71 Matrisen fritt ritad efter boken. Komponenten omgivning/process diskuterades inte på 
motsvarande utförliga i boken sätt varför jag utelämnat den komponenten i matrisen. 
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 INNEHÅLL SOCIAL OMGIVNING SOCIAL PROCESS 

STRATEGI Förändringsvision 
Autonomi/kontroll 

Historiskt 
Andra nivåer 

Kulturell förändring 
Politisk förändring 

DESIGN/UTVECKL. Kravspecifikation 
Fokus i systemut-
vecklingen 

Ledningens attityd 
Projektgruppens 
sammansättning 

Deltagande 
Utbildning 
 

IMPLEMENTATION Implementations-
mått 
Lärande 

Ledningsstil 
Ansvar för 
implementationen 

Sammanlänkande 
tema 
Hantering av för-
ändringsarbetet 

UTVÄRDERING Syfte  
Faktorer 

Intressenters 
åsikter 
Konflikt mellan 
intressenter 

Flerstegs process 
Utvärdering som 
lärande 

 

Figur 4.4 Walshams analysmatris (fritt ritad efter Walsham, 1993) 
 
Det Walsham visat med sin forskning är, att tekniken verkligen 
har en stor inverkan på både människor, organisation och 
struktur och att faktorerna för att förstå organisatorisk imple-
mentation av det skälet är multidimensionella och behöver 
studeras och analyseras – djupt och över tid. Användningen av 
web-modeller för att beskriva IT-utveckling och användning  
avviker på ett grundläggande plan från de synsätt som är vanliga 
i IT-management-litteraturen .  
 
Kling och Scacchi (1982) beskrev konceptet web-modeller genom 
att jämföra två idealbilder av grundläggande synsätt. Antagan-
den bakom web-modeller jämfördes med antaganden bakom ett 
mer traditionellt synsätt på systemutveckling/användning vilket 
de benämnde diskreta-entitetsmodeller. Jämförelsen framgår av 
figur 4.5. 
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ANTAGANDEN BAKOM DISKRETA 
ENTITETSMODELLER 

ANTAGANDEN BAKOM WEB-MODELLER 

En ”computing resourse”(CR) är en del av 
en utrustning, en applikation eller en 
teknik som erbjuder informations-
bearbetningsmöjligheter. 

En CR är en samling utrustning, 
applikationer och tekniker med 
bearbetningskapacitet. 

Varje CR har definierbara fördelar, 
kostnader och kompetenskrav. 

Varje CR har till viss del identifierbara 
fördelar, kostnader och kompetenskrav. 

Datorbaserade tekniker är verktyg. 
Verktygen är socialt neutrala. 

Datorbaserade tekniker är verktyg men 
också sociala objekt  - inte neutrala. 

Datorbaserade tjänster skapas med hjälp 
av en uppsättning strukturerade CR och 
av en organiserad infrastruktur - teknisk 
eller administrativ.  
Infrastrukturen är en neutral resurs. 

Datorbaserade tjänster skapas med en 
uppsättning strukturerade CR och en 
organiserad infrastruktur. 
 
Infrastrukturen är ett kritiskt element.  

Infrastrukturen är av god kvalitet och 
den finns för alla verksamhetens CR. 

All erforderlig infrastruktur finns inte/ 
kan inte tas för given. IT-användande 
organisationer har sällan varken 
administrativ eller politisk kontroll över 
infrastrukturen. Infrastrukturen kan vara 
spridd inom organisationen men även 
innefatta resurser utanför den egna 
organisationen. 

CR kan analyseras oberoende av 
sammanhang - andra CR, infrastrukturer 
och makrostrukturer. 

CR måste analyseras i sitt sammanhang – 
andra CR, infrastrukturer och 
makrostrukturer. 

Den mänskliga faktorn beaktas genom att 
den utbildas och motiveras. Den är åtskild 
från tekniska problem. 

Det finns ingen mänsklig faktor som är 
möjlig att separera från produktionen av 
datorbaserade tjänster. 

Organisationens mål ger en god vägledning 
om vad organisationen gör. 

Formella beskrivningar - av mål, 
organisation och IT-system - är en fattig 
vägledning rörande vad som faktiskt sker.  

Inledande analysfråga: Vilken teknik och 
utrustning har den här organisationen? 

Inledande analysfråga: vad gör 
människorna i den här organisationen? 

 
Figur 4.5 Web-modeller och diskreta entitetsmodeller (baserad på Kling & Scacchi, 
1982) 
 
Det bakomliggande synsättet påverkar implementationsin-
satserna. Organisatorisk implementation bygger på det synsätt 
som representeras av web-modeller. Implementation med den 
utgångspunkten blir därigenom en mer omfattande och kreativ 
process. Det går inte att ta IT-systemets omgivning för given och 
man behöver beakta det som faktiskt sker i verksamheten. 
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I en longitudinell studie om implementation av förändringar 72 
(Pettigrew, 1987) fanns följande slutsats och förklaring till 
dokumenterade svårigheter att implementera (citat från sidan 
666): 
 
…”a change in business strategies has to involve a process of ideological 
and political change, which eventually releases a new concept of strategy 
that is ideologically acceptable within a newly appreciated context. Because 
this precricis era of ideological change represents a fundamental challenge 
to the dominating ideas and power groups of the organization, such eras of 
ideological challenge are often thwarted, sidetracked or otherwise immo-
bilized, leaving many who have attempted to champion new ideas faced 
with stereotyping as oddballs, moral entrepreneurs or folk devils”… 
 
Pettigrew hävdade att studier ofta hade själva förändringspro-
jektet som studieobjekt och att det saknades studier av själva 
förändringen i sitt organisatoriska sammanhang. Det var för att 
råda bot på denna brist som nedan beskrivna process- och 
omgivningsansats för undersökning och analys anammades.   
 
Undersökningsmodellen, som låg till grund för studien, stu-
derade den strategiska förändringen ur perspektiven innehåll, 
sammanhang och process samt kopplingarna mellan dessa. 
Sammanhanget var uppdelat på yttre och inre sammanhang. Det 
yttre sammanhanget refererade till sociala, ekonomiska, politiska 
och konkurrensmässiga yttre förhållanden som påverkade 
verksamheten. Med det inre sammanhanget avsågs verksam-
hetens struktur, kultur och interna politiska omgivning genom 
vilken förändringen måste avancera framgångsrikt för att 
förverkligas. Enkelt uttryckt besvarades frågan om vad med 
komponenten innehåll, frågan om varför med en analys av yttre 
och inre omgivning och frågan om hur med en analys av pro-
cessen. Startpunkten för en analys enligt den beskrivna ansatsen 
är att formuleringen av ett nytt innehåll – en ny strategi – 

                                                                   
72 Studien genomfördes i ett av Storbritanniens större tillverkande företag -ICI. 1981 var företaget 
rankat som det femte av världens största kemisk-tekniska industrier. Studien omfattade perioden 
1960-1984 och avsåg: strategi, struktur, organisation, teknologi, organisationskultur och kvalitet 
avseende relationen mellan fackföreningen och ledning. 
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oundvikligt kommer att handla om att hantera förändringens 
omgivning och process. Studiens resultat var att: 
 
- Förändringar inte skedde i en kontinuerlig inkrementell process. 
- Förändringarna som skedde kom periodiskt i intervall. 
- Perioder med hög grad av förändring var kopplade till extern 

ekonomisk tillbakagång som påverkade resultatet för företaget negativt. 
- Perioderna av förändring var också kopplade till förändringar i 

företagets ledning och inre maktstruktur. 
  

Implementation kan också diskuteras ur maktperspektiv. I en 
uppsats, som byggde på maktteori och behandlade genom-
förande av politiskt fattade beslut, drogs slutsatsen, att ett fattat 
beslut omformas – blir inte genomfört – om det inte finns 
maktbalans till förmån för beslutet på de nivåer som ska 
implementera och tillämpa beslutet (Fagerström, 1984).  
 
I strategiavsnittet diskuterades formuleringen av en IT-strategi 
ur planeringsperspektiv. Reponen (1994) beskriver och redovisar 
tillämpningen av en evolutionär ansats för strategisk IT-
planering som betonar viken av organisatorisk implementation. 
Ansatsen är uppbyggd kring nyckelbegreppen integration, 
interaktion och lärande. Reponen skriver (citat från sidan 31): 
 
…”It is a process that is interactive by nature and is based on a partnership 
metaphor. The method is teamwork, and IS-staff are members of the team. 
Priorities emerge during this process and the work results in themes rather 
than plans. The emphasis is put on learning, which results in changes in the 
organization and in its use of information technology”…  
 
Modellen - EMIS73- byggstenar illustreras i figur 4.6. 
 
 
 
 
 

                                                                   
 
73 Evolution Model for Information Management Strategies. 
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Figur 4.6 Byggstenarna i EMIS modellen  (från Reponen, 1994, sid. 38) 
 
 
Som framgår rekommenderas användning av multipla metoder74 
för att komma fram till hur IT ska användas i verksamheten. 
Reponen tillämpade modellen i sex företag. I tre av fallen utarbe-
tades och implementerades en IM-strategi75, i två av fallen skrevs 
en rapport och några förändringar i organisationen genom-
fördes. I ett fall hände ingenting till följd av strategiprojektet. 
Lärdomarna från studien var följande krav för en framgångsrik 
planerings- och implementationsprocess: 

 
- Initiativ och stöd från högsta ledningen. 

- En ”projekt champion” från det egna företaget, både i planering och 
implementation. 

- Tung medverkan från verksamhetens ledning. 
- Multipla metoder. 
- Användande av affärsterminologi i diskussionerna. 
 
(Reponen, 1994). 
 
 

                                                                   
74 Föreläsningar, grupparbeten, intervjuer, möten, rapporter och diskussioner. 
75 Information Management. 
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Implementation kan också misslyckas på grund av att implicita 
förutsättningar för nyttiggörande av datorstödet inte uppmärk-
sammas i kravarbetet. Schultze och Boland (2000) rapporterar 
om en misslyckad implementation av ett kunskapshanterings-
system inom denna misslyckandekategori. Studien innehåller 
data från ett åtta månader långt etnografiskt forskningsarbete 
där en grupp omvärldsstrategers76 arbete studerades.  
Forskningsprojektets fokus var att se och förstå vad människorna 
faktiskt gjorde – inte vad dom sa att dom gjorde. Forskningen 
genomfördes på ett amerikansk tillverkande företag77som 
arbetade på att förändra sin image. En  ny och mer kunskapsin-
riktad strategisk profil skulle implementeras. Syftet med studien 
angavs vara att använda kunskaperna om det praktiska kun-
skapshanteringsarbetet för att förklara konsekvenserna av 
teknikstödet. Inriktningen förklarades så här (citat från sidan 
195): 
 
…”In this paper, we illustrate how a perspective of practice that takes 
circuits of reproduction into account provides a lens and a vocabulary for 
understanding knowledge workers´system requirements, and for exploring 
the the incongruence between workers´situated practicies and the idealized 
(or espoused) practices embedded in technologies”… 
 
Kunskapshanteringssystemet samlade in omvärldsinformation 
från ett antal offentliga källor på basis av nyckelord för den 
aktuella verksamheten. På basis av nyckelord för individer 
fördelades informationen vidare. Systemet hade också funk-
tionalitet för att ta emot och vidarebefordra internt genererad 
information. ”Gate-keeping” funktionen var central både i IT-
stödet och för omvärldsstrategerna men på olika sätt. Resultatet 
av forskningen visade att IT-stödets tysta antaganden om 
kunskapsspridning och bred förmedling av information 
rimmade illa med omvärldsstrategernas syn på sig och sin 
uppgift. Demokratiseringen av informationen hotade omvärlds-
strategernas privilegierade ställning som officiella informations-
förmedlare. Implementationen misslyckades och IT-stödet 

                                                                   
76 Competitive intelligence analysts. De arbetetade på en grupp för affärsforskning 
77 A US based.  
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spreds inte i verksamheten. Omvärldsstrategerna hade inte 
kunna se konsekvenserna av teknikstödet förrän långt in i 
pilotprojektet. När forskningsprojektet avslutades, var företaget 
på väg in i ett nytt pilotprojekt där ett nytt teknikstöd för 
kunskapshanteringen skulle prövas (Schultze & Boland, 2000). 

 
Organisatorisk implementation är ingen ny företeelse. Temat har 
som visats behandlats i litteraturen under lång tid. I en tidig 
artikel (Srinivasan & Davis, 1987) konstaterades att process-
ansatsen78 för implementation (redan då) överlevt sig själv. 
Kritiken gick ut på att processmodellernas grundantaganden, 
om en förändringsagent och en homogen användargrupp i 
motstånd mot förändring, inte var korrekt. Författarnas argu-
menterade för att processmodellsynen borde ersättas av en 
annan grundinställning (citat från sidan 68): 
 
…”The real key is probably the ability to interact with potential system 
users, gain an understanding of their work environment, and deal with 
implementation issues within the context of the mix of existing users, their 
experiences, and available information technology”… 
 
Srinivasan och Davis underströk också behovet av att betrakta 
organisationen som en stödstruktur för IT-användningen i 
implementationsarbetet. En systematisk genomgång av IT-
användningens omgivning borde därför genomföras. 
  
Aaltonen med flera författare (2002) rapporterar om organisa-
orisk implementation av ett system som betecknades som 
modest ur användbarhetsperspektiv. En användardriven 
implementationsmetod som bland annat beskrev arbetsformer 
före och efter systeminförandet tillämpades av forskarna. Två 
externa oberoende utvärderingsgrupper utvärderade implemen-
tationen och båda kunde konstatera att implementationen varit 
framgångsrik.      

                                                                   
78 I artikeln refererades till Lewin-Schein teori för förändringsprocesser: tre sekventiella steg; 
”unfreezing”, ”moving” och ”refreeze” (Lewin, K. (1947), ”Frontiers in group dynamics”, Human 
Relations, Vol. 1, Nr. 1). 
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Organisatorisk implementation är, som visats, en nödvändig, 
komplex och omfattande uppgift. Den litteratur som hittills 
refererats är i stort  problemorienterad och den pekar på svårig-
heter och sammanhang ifråga om organisatorisk implementa-
tion. Om man söker lösningsinriktad litteratur för implementa-
tionsuppgiften finner man, i systemutvecklingsmodeller, stöd för 
uppgiften att implementera det datasystem som utvecklats. I 
traditionella livscykelmodeller79 ligger implementationsåt-
gärderna, i stort sett alltid80, nära det nya systemet. Teknisk och 
programvarumässig övergång från gammalt till nytt, samt 
utbildning av användare, är ett vanligt koncept (se exempelvis 
Avison & Fitzgerald, 1988). Eftersom dessa åtgärder inte tar ett 
brett grepp om implementationen, kvalificerar de sig inte för 
tillhörighet i kategorin organisatorisk implementation. För att få 
ett lösningsinriktat perspektiv på organisatorisk implementation, 
har jag därför valt att söka inom andra områden. Områdena 
lärande och kvalitetsutveckling har valts. Jag menar att dessa 
områden tar ett grepp om viktiga aspekter ifråga om den 
förändring som organisatorisk implementation bör innebära. 
 
 
4.2.2 Organisatoriskt och individuellt lärande 
Organisatorisk implementation förutsätter, av människan, att 
hon förändras, lär sig nya saker, anpassar sig till nya strukturer 
och hjälpmedel. Lärande och återkoppling på utfört arbete är 
viktiga hjälpmedel i denna process. Jag behandlar dessa förut-
sättningar för organisatorisk implementation med hjälp av 
litteratur som behandlar områdena lärande och kvalitet. 
 
Framställningen om företeelsen ”lärande organisation” som 
följer, bygger inledningsvis på en bok som behandlar svenska 
erfarenheter ifråga om hur lärande i arbete kan organiseras 
(Docherty, 1996). 
 

                                                                   
79 Beskrivning av aktiviteter kring systemet efter ett livsmönster: systemets födelse, liv, avveckling 
och död. 
80 Undantag finns dock. Temat diskuteras i nästa avsnitt. 
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Lärande organisation kan betyda två olika saker. Att organisa-
tionen lär sig och/eller att organisationen uppmuntrar lärande 
hos dess medlemmar. En mer uttömmande beskrivning ges 
genom en referens till en tysk forskare81 som, enligt Docherty, 
givit ett av de viktigaste teoretiska bidragen till området. Enligt 
den forskarens definition bör följande läggas in i begreppet (citat 
i andra hand från sidan 32 ). 
 
…” 
Organisatoriskt lärande är en process som: 
- innebär en förändring av organisationens kunskapsbas 
- sker i växelspel mellan den enskilde och organisationen 
- tar hänsyn till existerande föreställningar eller mentala modeller i 

organisationen 
- bidrar till att anpassa det inre systemet till omvärlden eller till en ökad 

kapacitet att lösa problem 
”… 
 
I boken diskuteras företeelsen, lärande organisation, ur många 
perspektiv. Ett teoretiskt perspektiv som jag fann intressant är att 
dra en skiljelinje mellan det beteendemässiga och det kognitiva 
lärandet. Det beteendemässiga lärandet – adaptivt lärande – 
kännetecknas av att lärandet operationaliseras som synliga 
beteendeförändringar, t e x av rutiner, mål och strukturer.  
På analysnivå betraktas organisationen som en integrerad enhet 
med enkla sökregler och utan lokala konflikter.  
 
I det kognitiva perspektivet på lärande – som i boken kallas 
kunskapsutveckling – operationaliseras lärandet genom utveck-
ling och förändring av kunskapsstrukturer, kausala kartor och 
förståelse av orsak/verkan-samband. På analysnivå är det 
intressant hur föreställningar bildas, delas av andra och institu-
tionaliseras i ett dynamiskt samspel.  
 
Samlärande i grupper kan vara en grund för önskad 
kunskapsutveckling. Begreppet samlärande i systemdesign 
(Hägerfors, 1994) beskriver en typ av lärande som baseras på en 

                                                                   
81 Carl Pavlowsky, Några gemensamma definitioner i organisatoriskt lärande. 
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utveckling av arbetsgruppens lärandeprocesser. Tanken är, att 
personer med olika kompetens och erfarenhet – brukare och 
personer med IT-kompetens – förstärker sin kommunikations-
förmåga och utvecklar ett samlärande med den förstärkta 
förmågan som grund. Utgångspunkten för samlärandet är, att 
individernas olika erfarenheter och kunskaper förmedlas i ett 
öppet utbyte inom gruppen. Sammanhanget för lärandet är 
teknikanvändning och verksamhet.  
 
Utveckling av lärande, kopplat till arbete och IT-stöd, syftar till 
att uppnå kunskapsutveckling, när det gäller att skapa integra-
tion mellan arbetsformer och IT-stöd. I en artikel på detta tema 
(Docherty, 1993) beskrivs en modell för lärande utifrån enskilda 
användares lärande och kompetensutveckling. När ett nytt 
teknikstöd introduceras genomgår användarna enligt modellen 
tre faser med olika fokus för inlärning. I en första fas koncen-
treras intresset på den tekniska utrustningen och grundrutinerna 
kring systemet. När denna fas passerats övergår fokus till 
systemet och tillämpningen och användaren ägnar sig åt att lära sig 
olika delfunktioner i IT-stödet. Först i en tredje fas kan IT-stödet 
användas för att vidareutveckla den egna kompetensen i det 
sakområde tillämpningen berör. 
 
 
4.2.3 Kvalitetskoncept 
Framställningen om kvalitetsaspekter bygger på boken ”Kvalitet 
från behov till användning” (Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
Jag har valt att behandla två perspektiv från boken:  
 
- Medarbetarnas arbetsvillkor och möjligheter att göra ett bra jobb.   
- Åtgärder ledningsfunktioner kan vidta för att höja den interna och 

externa kvaliteten. 
 
Nöjda medarbetare är en viktig utgångspunkt för att uppnå det 
yttersta målet – en nöjd kund. I boken relateras medarbetares 
nöjdhet till människosyn och sammanhang. En modell, 
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utvecklad av Salancik82, refereras. Modellen säger, att delaktighet 
och ansvarstagande uppstår, när sammanhanget för arbetsupp-
gifter och handlingar har specifika egenskaper. De önskvärda 
egenskaperna är, att en arbetsuppgift eller ett sammanhang ska 
präglas av tydlighet, slutgiltighet och offentlighet. Känslan ska 
vara, att arbetsuppgiften eller handlingen upplevs som självvald. 
 
Kravet på tydlighet innebär att ansvarsområdet ska vara avgrän-
sat och innehållet i arbetsuppgiften tydligt beskriven. Kravet på 
slutgiltighet handlar om förutsättningar för ansvarstagande. 
Individens kostnad för att göra fel påverkar ansvarstagandet 
positivt. Det bör därmed inte finnas någon annan som rättar till 
felaktiga resultat i efterhand. Ansvaret bör istället ligga på den 
individ som utför arbetsuppgiften. Ifråga om offentlighetskravet 
är utgångspunkten att vi, som individer, önskar förmedla en 
positiv bild av oss själva. När kopplingen mellan individer och 
arbetsuppgifter är öppen och offentlig, ökar motivationen att 
göra ett bra jobb. Känslan av att en arbetsuppgift är självvald 
uppstår slutligen ur en känsla av ägarskap.  

 
Känslan av ägarskap påverkas positivt om (citat från sidan 346). 

 
- Man upplever valmöjligheter 
- Man känner ett yttre tryck för handling 
- Man känner att resultatet är av betydelse 
- Många andra är inblandade 
”… 
 
Modellen ger, enligt Bergman och Klefsjö, implikationer för att 
tillämpa en processyn på verksamheten. En arbetsorganisation 
präglad av självständiga, men samtidigt målfokuserade grupper, 
kan, enligt författarna, vara en organisationsform som lever upp 
till kraven i Salanciks modell. 
 
I boken betonas begreppet medskapande som ett medel för 
förändring och utveckling. En människa som är medskapande är 

                                                                   
82 Salancik, G. P. (1977). Commitment and control of organizational behaviour and belief.   
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engagerad, aktivt bidragande och understödjande i sitt sätt att 
arbeta. Motsatsen, att passivt invänta andras initiativ, leder inte 
utvecklingen framåt. Sättet att leda och organisera arbetet kan 
göras kvalitetsbefrämjande med hjälp av de principer, eller 
hörnstenar, som visas i figur 4.7. 
 

 
 
 
Figur 4.7 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling83 (Bergman & Klefsjö, 2001, 
sidan 36) 
 
Att uppnå IT-nytta kan kopplas till de delar som anger att beslut 
ska baseras på fakta respektive att man bör arbeta med ständiga 
förbättringar. En utvärdering av IT-nytta kan vara ett led i en 
verksamhets kvalitetsutveckling avseende IT-användning och ett 
ständigt pågående förbättringsarbete borde kunna bidra positivt 
till att öka IT-nyttan. 
  
 
4.2.4 Strategisk IT-planering och IT-management 
I tidig systemutveckling låg fokus nära det IT-system som skulle 
utvecklas. Nulägesbeskrivningar och kravspecifikationer togs 
fram för en viss funktion och ambitionen var att en avgränsad 
uppgift skulle ges datorstöd .  
 

                                                                   
83 Begreppet offensiv kvalitetsutveckling beskrivs i boken som ett ledningssystem bestående av 
värderingar, arbetssätt och verktyg. 
 

Basera beslut på
fakta

Arbeta med
ständiga
förbättringar

Arbeta med
processer

Skapa
förutsättningar för
delaktighet

Sätt kunderna i Sätt kunderna i 
centrumcentrum

Engagerat ledarskap



 

 96

När datorstöden växte i antal uppstod behov av samordning och 
planering och ledningars engagemang i IT-frågorna efterfrå-
gades. Falk och Olve (1996) hävdade, att det är ett vanligt 
scenario att informationssystem skaffats under årens lopp utan 
samlad målsättning för användningen och att ledningens enga-
gemang dessutom ofta saknas. Detta kan ses som en allmän 
bakgrund till behovet av temat strategisk informationssystem-
planering. En annan drivkraft för framväxten av temat var att 
möjligheterna att använda tekniken till fler typer av  uppgifter 
hade börjat uppmärksammas. Teknikens möjliga användning i 
verksamheten skulle analyseras och planeras.  
 
Annorlunda vinklat kan man också säga att möjligheterna till 
datorisering i klassisk bemärkelse började bli uttömda. Förslagen 
från området strategisk informationssystemplanering (SISP) 
innebar bland annat, att IT skulle användas som ett verktyg för 
att uppnå konkurrensfördelar (Avison & Fitzgerald, 1995). Man 
talade om att hitta så kallade ”strategiska informationssystem” 
och företagens marknadsposition skulle stärkas genom: 

 
- Omdefiniering av gränserna för vissa industrier. 
- Utveckling av nya produkter och tjänster. 
- Förändring av förhållandet mellan leverantör och kunder. 
- Etablerande av hinder för nya aktörer på marknaden. 
 
Kännetecknade för de strategiska IT-systemen var, att de skulle 
ge någon ny form av mervärde i termer av att (Earl, 1989): 
 
- Länka samman företaget med kunder/leverantörer. 
- Förbättra styrning / organisering internt. 
- Ge informationsbaserade produkter och tjänster. 
- Höja företagets produktivitet och prestationer. 

 
Metodstöd för den strategiska planeringsuppgiften finns att 
hämta, i systemutvecklingsmodeller med ett så kallat strategi-
steg, men även i mer renodlade ansatser för strategisk informa-
tionssystemplanering. I båda typerna av ansats är syftet att 
åstadkomma en positivt verkande koppling mellan organisa-
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tionens affärsmål och de IT-system som implementeras. Man 
talar om att systemutvecklingen ska vara affärs- eller verksam-
hetsdriven.  
 
Metoder för strategisk IS-planering representerar olika bakom-
liggande synsätt på relationen mellan IS-strategi och verksam-
hetsstrategi. Metoderna kan stödja synsättet att strategin ska följa 
eller ansluta sig till verksamhetsstrategin men de kan också ha 
inriktningen strategin ska påverka verksamhetsstrategin 
(Lederer & Sethi, 1988). 
 
En viktig princip, inom området strategisk IT-planering, är den 
utgångspunkt som säger att IT kan, eller till och med bör, 
användas som medel för att förbättra både verksamhet, kon-
kurrensförmåga och produkter. Konceptet går ibland under 
beteckningen ”IT som möjliggörare”. När konceptet tillämpas i 
strategisk IT-planering används modeller med ekonomiskt 
ursprung för att hitta nya tillämpningsområden för tekniken84.  

 
Koncepten för SISP kan vara teknikdrivna eller konkurrent-
drivna. De teknikdrivna koncepten bygger på en tro som säger, 
att IT-investeringar automatiskt ger konkurrensfördelar, medan 
de konkurrentdrivna ansatserna utgår ifrån att en relevant 
reaktion på konkurrens är kopiering (Avison & Fitzgerald, 1988).  
 
Traditionella systemutvecklingsmodeller lägger stor vikt vid en 
detaljerad kartläggning av nuläget, eftersom målet är att finna 
lämpliga processer för datorisering. Även strategisk informa-
tionssystemplanering betonar nulägesbeskrivningen, men 
innehållet är bredare och kan innehålla följande (Ward, Griffiths 
& Whitmore, 1992): 
 
 
 
 

                                                                   
84 Ett exempel är att använda en kundlivscykelmodell för att undersöka vilka delar av livscykeln som 
omfattas respektive skulle kunna omfattas av IT-stöd. 
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- Undersökning och tolkning av affärsverksamhetens behov. 
- Organisationsbeskrivning (nyckelprocesser, anställda, formell 

organisation, maktkonstellationer, extern omgivning, teknologi och 
sociala system). 

- Analys och tolkning av affärsstrategin. 
- Analys av kritiska framgångsfaktorer. 
- Informationsanalys (entitetsmodeller , aktivitetsdiagram, 

dataflödesdiagram, matriser och diagram över olika samband tex. 
dataanvändning, applikationsanvändning). 

- Utvärdering av nuvarande systemportfölj. 
   
   
Att utveckla en IT-managementfunktion ska enligt Earl innebära 
att behoven av planering, organisering, kontroll och teknik 
beaktas. IT management ska vidare anpassas efter tekniken med 
avseende på i vilket stadium organisationen befinner sig. Olika 
management krävs för teknikstadierna initiering, spridning, 
kontroll och mognad. För ändamålet bör en IM85-plan upprättas. 
En IM-plan ska innehålla riktlinjer för hur IT ska organiseras och 
kontrolleras ekonomiskt, samt hur det IT-relaterade förändrings-
arbetet ska bedrivas (Earl, 1989). 
 
Litteraturen rapporterar också om svårigheter att implementera 
IT-strategier. En undersökning av IT-strategier i mer än 100 
företag (Wilson, 1991) kom fram till att svårigheterna att mäta 
fördelar utgjorde de största hindren såväl ifråga om att formu-
lera som att implementera en IT-strategi. 
 
Hendersson och Venkatraman (1993) menar att svårigheterna att 
realisera värde från IT-investeringar beror på bristande  
sammanlänkning mellan affärsverksamhet och IT-strategier och 
att den höga misslyckandefrekvensen beror på en olämplig 
anpassning mellan externa och interna domänerna för IT-
användning. Författarna betraktar en strategi som bestående av 
två viktiga delar, strategiformulering och implementation. En 
viktig utgångspunkt i modellen som presenteras  i artikeln86 var, 

                                                                   
85 Information Management 
86 The Strategic alignment model. 
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att det inte är någon sofistikerad teknologisk funktionalitet som 
leder till strategiska fördelar. Det väsentliga är istället organisa-
tionens förmåga att utnyttja och vidareutveckla sin IT-använd-
ning. Författarna skriver (citat från sidan 13): 
 
…”Similarily, the direct link between an I/T strategy and organizational 
infrastructure has no straigth-forward logic. One cannot and should not 
simply seek to identify and adopt the best available technology to 
restructure the organization or steemline the business processes without 
due consideration to the two alignment perspectives that have I/T strategy 
as the driver: competitive potential  and service level”… 
 
Drivkraften konkurrens potential identifierar IT-strategins 
potentiella påverkan på affärsstrategin med efterföljande 
implikationer för organisationens infrastruktur. Drivkraften 
service nivå ska generera bästa möjliga service åt den interna 
kunden genom att utveckla en lämplig bas för en ny design av 
IT-infrastrukturen. Författarna betonar att strategisk samman-
länkning måste ha ett internt och ett externt fokus (Henderson & 
Venkatraman, 1993).         
 

 
4.2.5 Informationssystemarkitekturer 
En informationssystemarkitektur kan vara en del av en IT-
strategi. Syftet med en informationssystemarkitektur är, att 
harmonisera och balansera olika slags konflikter som kan 
förekomma i organisationens informationsförsörjning och 
informationsbehandling. Enligt Eriksson (1994) är informa-
tionssystemkvalitén att betrakta som en del av verksamhets-
kvalitén. Om en verksamhet har problem med sin informations-
systemarkitektur kan den missa potentiella fördelar och 
effektivitetsbrister kan uppstå. 
 
Man kan tala om informationssystemarkitektur, först då man 
menar en harmoniserad sammanhängande helhet. I det följande 
definieras och beskrivs ytterligare några begrepp från området. 
Framställningen bygger på en licavhandling om informations-
systemarkitekturer (Magoulas & Pessi, 1991).  
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Det finns ingen enighet om hur begreppet IS-arkitektur definieras. 
Det finns däremot koncensus kring några viktiga egenskaper 
som karaktäriserar en sådan arkitektur, nämligen följande (citat 
från sidan 11): 
…” 
- IS-arkitekturen har en bestämd integritet. Arkitekturens integritet 

bestäms av dess bakomliggande arkitekturfilosofi och är därför alltid 
permanent. 

- IS-arkitekturen avser först och främst att reflektera organisationens 
informationsförsörjnings- och informationsbehandlingsuppgifter. 

- IS-arkitekturen avser både existerande och planerade delar av 
informationsförsörjningen och informationsbehandlingen. 

- IS-arkitekturen bör vara relaterad till ansvarsförhållanden. 
”… 
 

Begreppet arkitekturfilosofi betecknar de permanenta principer 
eller regler som ligger under IT-arkitekturens förvaltning och 
utveckling. Principerna och reglerna anger en bestämd 
samverkansform och en bestämd ansvarsstruktur. För att kunna 
diskutera, och jämföra, olika arkitekturer är det viktigt att 
betrakta de bakomliggande arkitekturfilosofierna. Ett exempel på 
arkitekturfilosofi är ”Information Resource Management”, IRM. 
Filosofin kring IRM säger bland annat, att data ska betraktas som 
en av organisationens mest kritiska resurser, att IRM-
arkitekturen ska vara oberoende av både organisationsstruktur 
och individer och att data ska ha en enda informationskälla. Ett 
annat exempel är verksamhetsbaserade arkitekturer. Om den 
principen tillämpas ska varje delverksamhet äga sina IT-system 
och databaser. Utbytet mellan systemen ska ske enligt fastställda 
regler och protokoll.  
 
Ett annat sätt att beskriva vad en arkitekturfilosofi bör bidra med 
är att tala om vad den ska innehålla. Magoulas och Pessi säger i 
denna fråga (citat från sidan 13): 
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…” 
- Vad? D v s vilka system ska stödja samverkan och vilka 

informationssamband ska gälla mellan dessa system. 
- Hur? D v s hur samverkan mellan de olika systemen ska ske, hur 

verkligheten ska representeras, hur informationskvalitet ska bedömas, 
hur informationen ska behandlas, förvaltas, tolkas och distribueras. 

- Var? D v s var i de organisatoriska områdena systemen eller 
informationen ska finnas och var informationen genereras. 

- Vem? D v s vem ansvarar för vad, vem utnyttjar vad, vem konsulterar 
om vad och vem har rätt att bestämma om arkitekturens utformning och 
förvaltning. 

- Varför? D v s varför måste arkitekturen vara utformad och förvaltas på 
detta sätt?”… 

 
I en artikel om metarepresentation av arkitekturer beskrivs en 
bredare modell för representation av informationssystemarki-
tekturer. Modellen särskiljer fyra olika områden:  
 
- Verksamheten (mål, strategier och uppgifter vilka reflekteras i 

handlingar).  
- Organisationsstrukturen (verksamhetsdelar med olika 

kommunikationsvägar). 
- Datoriserade informationssystem (funktioner, databaser, 

kommunikationsprotokoll). 
- IT-infrastruktur (hårdvara, nätverk, periferiutrustning mm). 
 
De poängterar, att alla dessa fyra områden måste behandlas, när 
man utvärderar och förändrar informationssystemarkitekturer 
(Andersen & Opdahl, 1995).  

 

Arkitekturområdet präglas, liksom systemutvecklingsområdet, 
av en strävan efter ordning och reda. Andersen och Opdahls 
definition illustrerar den breda inverkan oövertänkta arkitektur-
förändringar skulle kunna få. Man kan till exempel tänka sig, att 
isolerade informationsöar leder till problem, om en bredare 
informationsåtkomst blir nödvändig och det inte från början 
finns någon överenskommelse om informationsutbyte. Den enkla 
lösningen är inte heller eftersträvansvärd, eftersom ett sätt att 
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komma ifrån informationsöar är att skapa ad-hoc bryggor vilket i 
sin tur leder till spagettistrukturer (Magoulas & Pessi, 1998). 
 
Informationssystemarkitekturområdet pekar på möjligheter och 
ger lösningsförslag men det finns också rapporterade problem 
med formulering och implementation av IS-arkitekturer. 
Zachman (1987) lyfte fram kommunikationsproblemet inom 
området. Han menade att det finns en skillnad mellan olika 
aktörsgruppers syn på arkitekturfrågor vad gäller definitioner av 
begrepp. Denna heterogenitet i uppfattningar leder till  
missförstånd och kommunikationssvårigheter, vilket i sin tur har 
en negativ inverkan på möjligheterna att implementera.  
 
De kunskapsområden som redovisats under rubriken strategier 
och IT-management borde kunna bidra till nyttig IT-användning 
i flera avseenden. I figur 4.8 sammanfattas kort det som, enligt 
min bedömning, skulle kunna uppnås, om de olika kunskaps-
områdena tillämpades framgångsrikt i en verksamhet.  

 
S T R A T E G I  E R  O C H  I T – M A N A G E M E N T 

Delområde 
 

Bidrag till IT-nytta 

ORGANISATORISK 
IMPLEMENTATION 

En avsedd anpassning mellan människorna, 
organisationen och IT-systemen råder. Behövlig 
infrastruktur för teknik och användning finns. Det som 
implementeras har ledningsstöd. Implementation med 
den utgångspunkten är en omfattande och kreativ 
process. IT-systemets omgivning tas inte för given. 
Teknikens potential realiseras.  
 
 

ORGANISATORISKT OCH 
INDIVIDUELLT 
LÄRANDE 

Bidrag till kunskapsutveckling och god anda i 
projektgrupper genom samlärande.  Goda förutsätt-
ningar för att utveckling och förändring äger rum. 
Lärandet i teknikanvändning har stöd och kompetensen 
inom det egna sakområdet utvecklas parallellt. Det 
finns ett lärande klimat där organisatorisk imple-
mentation kan ”landa” och iscensättas.  
 

KVALITETS 
KONCEPT 

Nulägesbeskrivningar ifråga om IT-användning är 
efterfrågade och används som ett led i verksamhetens 
kvalitetsutveckling avseende IT-användning.  
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STRATEGISK IT-
PLANERING  OCH 
IT-MANAGEMENT 

IT systemen är kopplade till affärsmålen. Verksam-
hetens strategier och arbetsformer styr IT-
användningen.  IT-managementfunktionen är 
ändamålsenligt utformad. Policy för viktiga områden 
finns.  
 

INFORMATIONSSYSTEM-
ARKITEKTURER 

Önskad samverkan mellan system. Önskat 
informationsutbyte mellan system. Önskad åtkomst till 
verksamhetens data. Ansvariga personer att diskutera 
planer på IS-arkitektur-förändringar finns. 
Systemutvecklingsprojekt behöver inte göra arkitek-
turval eftersom det redan är gjort.  

 
Figur 4.8  Strategier och IT-management – möjliga bidrag till IT-nytta. 
 
 

 
4.3 Systemutveckling 
En systemutvecklingsmodell är ett koncept för utveckling av ett 
IT-system. Modellen består av ett antal aktivitetsområden, eller 
steg, som ska lösa en eller flera uppgifter i systemutvecklings-
arbetet. Systemutvecklingsmodeller rekommenderar vanligen 
metoder och beskrivningstekniker för att lösa specifika uppgifter 
i utvecklingsarbetet. Tanken är, att en systemutvecklingsmodell 
ska vara en hjälp i uppgiften att utveckla ett IT-system av god 
kvalitet. Om det varit möjligt att bli överens om vad som är god 
kvalitet, kunde det ha räckt med att lära sig förstå och tillämpa 
en eller ett par systemutvecklingsmodeller. God kvalitet är dock 
lika svårgripbart som begreppet nytta. Detta förhållande har 
medfört att antalet systemutvecklingsmodeller och inriktningar 
blivit omfattande.  
 
 
4.3.1 Behovet av att värdera 
Redan på 1980-talet konstaterades det, att utvecklingen av nya 
koncept för systemutveckling var så omfattande att området var 
svårt att överblicka och värdera (Bubenko, 1986). Som skäl till det 
stora antalet modeller nämnde Bubenko bland annat begrepps-
förvirringen inom området, den begränsade praktiska erfaren-
hetsbasen samt det begränsade erfarenhetsutbytet inom forsk-
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ningen. I en systemutvecklingsbok från samma tid (Avison & 
Fitzgerald, 1988) diskuterades förvirringen inom systemut-
vecklingsområdet med samma utgångspunkter. Författarna 
skrev (citat från förordet): 
 
…”The increase in number of methodologies has caused  much confusion. 
Many are the same (or very similar) and yet they have different ”brand 
names”. They may use the same similar techniques and tools but give them 
different names. Some emphasize particular techniques and offer a 
scientific approach, others emphasize the role of the computer, of 
dokumentation, and others, the role of people using the systems. ”… 
 
Försöken att lösa systemutvecklingens problem genom att förfina 
och skapa nya modeller och koncept har som framgår skapat 
förvirring, men det har också, enligt min åsikt, medfört att 
området är väl genomarbetat. Det existerar, vid sidan av de 
många systemutvecklingsmodellerna, även många koncept för 
att klassificera (eller utvärdera) systemutvecklingsmodeller och 
det menar jag är en god yttring av mångfalden.   
  
Skillnader mellan systemutvecklingsmodeller har bland annat 
sin grund i att de bygger på olika grundläggande synsätt87. I en 
artikel betraktades det grundläggande synsättet som bestående 
av fyra olika paradigm (Hirscheim & Klein, 1989). I artikeln 
gjordes en skillnad mellan kategorierna objektivism, subjek-
tivism, harmonisyn och konfliktsyn. Kategorierna sammanfördes 
i en matris, där varje ruta fick representera ett specifikt utveck-
lingsparadigm med särskilda förtecken88. Avison och Fitzgerlad 
beskriver en annan klassifikationsmodell, där det grundläggande 
synsättet i en systemutvecklingsmodell betecknas som en filosofi 
med fyra komponenter. De fyra komponenterna är: paradigm som 
handlar om kunskapssyn, mål med utvecklingsarbetet som anger 
om lösningen med nödvändighet är ett datasystem, problem-
lösningsdomän som tex. kan vara en smal (enskilda system) eller 
bred (helheten) ansats för analys och slutligen tänkt tillämpnings-

                                                                   
87 Hur världen ser ut och vad som ska beaktas. 
88 Paradigm enligt artikeln: funktionalistiskt (objektivitet och harmoni), social relativistiskt  
(subjektivitet och harmoni), radikalstrukturalistiskt (objektivitet och konfliktsyn), neohumanistiskt 
(subjektivitet och konfliktsyn). 
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område för modellen som anger om modellen är lämplig för viss 
typ av problemlösning. Klassifikationsmodellen innehåller också 
komponenter för att beskriva hur problemet översätts till 
modellform – typer, syfte och nivåer. Vilka tekniker och verktyg som 
används beskrivs också liksom modellens omfång. Klassifika-
tionsmodellen innehåller slutligen en komponent som beskriver 
vad man får vid tillämpning av aktuell modell – output som t e x 
kan vara en problemanalys eller ett färdigt system. (Avison & 
Fitzgerald, 1988). 
 
Ansatsen för att förbättra systemutvecklingsarbetet genom att 
förfina, nyutveckla och klassificera systemutvecklingsmodeller 
är emellertid inte oemotsagt.  Fitzgerald (1996) hävdar att det 
finns ett antal motkrafter mot detta dominerande synsätt. Det 
finns för det första ett definitionsproblem ifråga om vad som 
exakt utgör en systemutvecklingsmodell. Fundamentala skillna-
der mellan systemutvecklingsmodeller finns men det finns även 
artificiellt konstruerade skillnader. Det förekommer också gene-
raliseringar utan vare sig konceptuell eller empirisk grund. 
Systemutveckling är inte den ordnade rationella process som den 
betraktas som. Tekniska rationaliteter överbetonas på bekostnad 
av mjukare sociala aspekter. Fokus på modelltillämpning kan ta 
bort fokus från den egentliga uppgiften – systemet som ska 
utvecklas. Antagandet om att systemutvecklingsmodeller är 
universellt tillämpbara är inte bevisat. En alternativ utgångs-
punkt skulle kunna vara att betrakta varje utvecklingssituation 
som unik. Fitzgerald menar slutligen att systemutvecklingsmo-
deller inte beaktar kritiska framgångsfaktorer som  individuell 
kreativitet, intuition och lärande över tid (Fitzgerald, 1996).   
 
 
4.3.2 Fokus på användning 
Utvecklingen inom systemutvecklingsområdet beskrivs av 
samma författare som ett antal förbättringsteman, relativt de 
först framtagna systemutvecklingsmodellerna. Jag tycker att 
ansatsen med att studera inriktningar som förbättringsteman 
relativt traditionell systemutveckling är illustrativ och jag väljer 
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därför att återge även denna del från samma författare. De olika 
inriktningarna dessa författare identifierat kan kortfattat 
beskrivas så här: 
 
- Systemsynsättet analyserar och beaktar verksamheten som en helhet. 
- Strategiska informationssystem utvärderar möjligheterna att använda IT till 

annat än effektivisering och kostnadsbesparingar. 
- Planeringsansatser betonar planeringsmomentet ur ett övergripande 

ledningsperspektiv. 
- Business process re-engineering (BPR) syftar till att omstrukturera 

verksamhet och befintliga IT strukturer i grunden.  
- Modelleringsansatser har som utgångspunkt, att modellering utgör den 

bästa grunden för systemutveckling. 
- Obejktorientering kan sägas modellera funktionalitet och data samtidigt. 

Stödjer principen om återanvändbarhet. 
- Verktyg för systemutvecklingsarbetet betonar automatisering, förenkling 

och effektivitet. 
- Prototyping inriktningen har tagit fasta på att det kan vara svårt att med 

hjälp av analysdokumentation avgöra värdet av ett kommande IT stöd. 
- Softwarware engineering betonar systemkvalitet, förvaltningsbarhet, 

projektstyrning och användande av verktyg i utvecklingsarbetet. 
- Användardeltagande är något som de flesta systemutvecklingsmodeller 

säger sig ha som grund. För att kvalificeras för tillhörighet i denna 
kategori krävs dock att tankarna kring intressenter, former – och syfte 
med deltagandet – är grundligt behandlat. 

- Utveckling av expertsystem beaktar de speciella förhållanden som råder, 
när kunskap ska utvinnas från experter. 

 
Att kunna välja ett tema som är anpassat efter behoven i verk-
samheten kan enligt min uppfattning antas befrämja IT-nytta i 
bred bemärkelse. Jag anser emellertid, att temat användardel-
tagande är det tema som tydligas kan relateras till individuell IT-
användning och nytta. Jag har därför valt att ta upp några 
aspekter med anknytning till detta tema.  
 
Att utveckla ett system som uppfyller de framtida brukarnas 
krav kan ske genom att relevant kunskap om den framtida 
användningssituationen ”tillförs”, och används, vid utveckling 
eller anskaffning av ett nytt IT-system. Hur detta ska åstad-
kommas är dock inte självklart och det är uppenbart att synen på 
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användaren utvecklats. I en systemutvecklingsmodell, som nu är 
mer än 20 år gammal, kan man läsa så här om användaren. 
Beskrivningen finns i definitionslistan (citat från sidan 72):  
 
…”användare (system-) den eller de som levererar indata till ett system 
och/eller utnyttjar utdata från ett system”… 
 
(SIS/RAS, 1979). 
 
Användaren beskrivs i relation till datasystemet som hon 
”levererar” till eller ”utnyttjar” utdata ifrån. Tjugo år senare 
skriver författarna i en bok om användarstyrd systemutveckling 
(Flensburg & Friis, 1999) följande om användarens roll (citat från 
sidan 168): 
 
…”flertalet av dagens dåligt utnyttjade datasystem beror på att många 
dataexperter inte förstår användarens intentioner eller tillåter dem att lösa 
sina egna problem utan anser sig själva vara bättre skickade att göra detta 
åt användarna”… 
 
I samma bok kritiseras även det faktum, att det finns en 
mångfald roller för data och informationsexperter samtidigt som 
begreppet användare används som om det bara fanns en sort. 
 
Brukarnas roller tycks förändras långsamt, men det finns både 
äldre och nyare inriktningar med andra synsätt. Systemutveck-
lingsmodellen ETHICS89 (Mumford, 1983) är ett tidigt exempel. 
ETHICS har socioteknik och användardeltagande som utgångs-
punkter. Den sociotekniska utgångspunkten säger, att IT-system 
ska vara ändamålsenliga men också medverka till god arbetstill-
fredställelse. De anställdas resurser ska tillvaratas och i modellen 
betonas vikten av hela arbetsuppgifter. Utgångspunkten är 
också, att det finns ett organisatoriskt val ifråga om organisation 
och arbetsformer. Användardeltagandet är både brett och djupt i 
ETHICS. I det som benämns designgrupp bör alla intressen vara 
representerade och systemutvecklarens roll i gruppen är inte att 
agera expert utan att fungera som utbildare och rådgivare. 

                                                                   
89 Effective Technical and Human Implementation of Computer-based Systems.  
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I inriktningen användarstyrd systemutveckling, som citerades 
ovan , lyfts användarnas påverkansmöjligheter fram som en 
kritisk faktor i utvecklingsarbetet. Ansatsen har två infallsvinklar 
för att åstadkomma den önskade användarstyrningen. Den ena 
infallsvinkeln handlar om sättet att betrakta verksamheten och 
det arbete som utförs och den andra om hur användarna med-
verkar. Verksamhetsperspektivet ges större utrymme genom att 
de arbetsuppgifter som stöds vid användandet av ett datasystem 
inkluderas i definitionen av informationssystem.  En modeller-
ing av ett informationssystem kommer därigenom att omfatta 
både organisationsdelar och datasystemdelar. Ifråga om använ-
darmedverkan är ambitionen, att ge slutanvändaren så mycket 
kontroll – inte inflytande – över systemutvecklingen som möjligt. 
Användarna förutsätts därför deltaga aktivt i hela konstruktions- 
och utvecklingsarbetet90 och även i utvärderingen av systemet 
(Flensburg & Friis, 1999). 
  
Att diskutera och analysera systems användbarhet är ytterligare 
ett tema som fokuserar på det kommande systemets använd-
ningssituation. ISO-definitionen på användbarhet lyder (ISO 
9241-11, 1998): 
 
…”The extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goal with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 
context of use”… 
 
Användbarhet har ofta förknippats med egenskaper hos 
användargränssnittet, men forskningen inom området tillämpar 
en bredare definition. Nedanstående definition betonar 
omgivningens betydelse (Schackel, 1991, citat från sidan 24): 
 
…”The capability in human functional terms to be used easily and by the 
specified range of users, given specific training and user support, it fulfill 
the specifies range of tasks, within the specified range of environmental 
scenarios”… 

                                                                   
90 Med undantag för vissa tekniska moment. 
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Förslagen för att förbättra förutsättningarna för nyttig IT-
användning bygger på att systemutvecklingsmodeller och 
synsätt används praktiskt. I en artikel som diskuterade systemut-
vecklingsmodellers användbarhet och användning, kom för-
fattarna fram till, att forskningen inte vet. Slutsatsen i artikeln 
var, att kvalitativa studier som undersöker systemutveckling 
under verkliga förhållanden behövs för att kunna besvara frågor 
kring modellanvändning och resultat (Wynekoop & Russo,1995).   
 

I figur 4.9 sammanfattas det som, enligt min bedömning, skulle 
kunna uppnås om bidrag från systemutvecklingsområdet 
tillämpades framgångsrikt. 

 
S Y S T E M U T V E C K L I N G 

Delområde Bidrag till IT-nytta 
BEHOVET AV ATT 
VÄRDERA 

En medvetenhet om att systemutvecklingsmodeller har 
olika grundantaganden, är olika  och producerar olika 
resultat, vilket medför att verksamheter gör medvetna 
val i detta avseende.    
 

FOKUS PÅ ANVÄNDNING 
 
 
 

Lämpligt vald ansats för systemutveckling ger IT-
system med den funktionalitet och det sätt att 
fungera på som brukare behöver och önskar. System 
som används i sin helhet på grund av lämplig utformning 
och på grund av att de är anpassade efter användnings-
situationen. Analyser och modeller beaktar både 
individen i sitt arbete och tekniken. 
 

 
Figur 4.9  Systemutveckling – möjliga bidrag till IT-nytta 
 
 
 
4.4 Systemförvaltning 
Systemförvaltning syftar ytterst till att säkra, att ett IT-system 
lever upp till de krav verksamheten och användningen av 
systemen ställer. För att fånga utvecklings- och förändrings-
kraven, och för att uppnå genomskinlighet i förvaltningsarbetet, 
behöver systemförvaltningen både förstås och organiseras. 
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4.4.1 Förutsättningar för förvaltningsarbetet 
Beskrivningen som följer bygger, inledningsvis, på en översikts-
artikel om systemförvaltning, ”An overview of software main-
tenance” (Foster, Jolly & Norris 1989).  Enligt artikeln kan 
systemförvaltning definieras som (citat från sidan 562): 
 
…” Software maintenance is the modification of a software product after 
delivery to correct faults, to improve performance or other attributes, or to 
adapt the product to a changed environment”… 
  
Förändringar som görs inom ramen för förvaltningsarbetet kan 
även klassificeras. Med anledningen till förvaltningsåtgärden 
som logisk utgångspunkt blir kategorierna: 

 

- Korrigerande underhåll (corrective maintenance) handlar om att rätta fel i 
programkoden. Fel definieras  i sin tur som en avvikelse från 
specifikationen. 

- Anpassningsunderhåll (adaptive maintenace) görs för att anpassa IT-systemet 
till en föränderlig omvärld. 

- Förbättrande underhåll (perfective maintenance) avser förbättringar i 
systemets funktionalitet. Kan göras efter förslag från systemets användare. 

- Förebyggande underhåll (preventive maintenance) avser kvalitetsförbättringar 
i koden. Syftet är att underlätta för framtida förvaltningsåtgärder.  

 

Det finns inbyggda svårigheter i att förvalta en applikation. 
Svårigheterna beror i grunden på att koden inte gjorts förvalt-
ningsvänlig från början och ur detta uppstår en rad problem. 
Personer som arbetar med systemförvaltning måste till exempel 
hantera kod som producerats med hjälp av många olika design-
tekniker, medan systemutvecklare vanligen kan begränsa sig till 
att hantera ett designkoncept åt gången. Det kan vara svårt, eller 
åtminstone tidsödande, att relatera ett programs uppförande till 
specifik kod. Synsättet att systemförvaltning är en aktivitet efter 
leverans, kan också få till följd att även enkla åtgärder, som 
skulle kunnat förbättrat förvaltningsbarheten, väljs bort under 
systemutvecklingsprocessen. 
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I en uppsats om systemförvaltningens villkor och förutsättningar 
hävdar författarna (Grimlund & Nordin, 2002), att separationen 
mellan systemutveckling och förvaltning är ett av de största 
problemen inom förvaltningsområdet. Separationen leder ofta 
till att enbart beräknad utvecklingskostnad och inte beräknad 
livscykelkostnad beaktas, trots att förvaltningsfasen av ett system 
vanligen är väsentligt längre och förbrukar mer resurser än ut-
vecklingsfasen. Ett effektivt sätt att reducera den totala livscy-
kelkostnaden är, enligt författarna, att börja med förvaltnings-
aktiviteterna när utvecklingsaktiviteterna startar. Exempel på 
viktiga förvaltningsaktiviteter före leverans av systemet är, att 
etablera den kommande förvaltningsorganisationen och att säkra 
att förvaltningsbarhet byggs in i systemet från början. En mycket 
viktig parameter i det sammanhanget är, att bevaka kvalitén på 
dokumentationen. Brister i detta avseende är en av de viktigaste 
orsakerna till höga förvaltningskostnader och lågt intresse för 
förvaltningsarbete (Grimlund & Nordin, 2002). 
 
Förvaltningsarbetet kan spaltas upp i ett antal faser som täcker 
ett systems ”förvaltningslivscykel”: Den första fasen, förbättrings-
fasen, kännetecknas av att IT-systemet står inför att förändras på 
avgörande sätt. Man talar om att produkten ska ges ut i en ny 
version. I följande fas, mognadsfasen, är produkten stabil och 
förändringar handlar mest om att rätta fel i programkoden. 
Ingen produktutveckling är planerad. Systemet passerar en 
gräns och blir föråldrat och omöjligt att underhålla på grund av 
någon av nedanstående faktorer: 

 
- Den enda person som förstod det icke dokumenterade programmet 

slutar. 
- Det finns ingen möjlighet att upprätthålla stöd för program eller 

hårdvara.  
- Källkoden är försvunnen exempelvis på grund av brand, översvämning 

eller brist på konfigurationshantering rutiner/kompetens. 
- Ett avsiktligt och rationellt beslut. 

 

I den sista fasen av systemets förvaltningsliv, avslutningsfasen, 
kan systemet fortfarande användas av individer i verksamheten, 
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men all central kontroll har övergivits och stödet för applika-
tionen har upphört. Det är en svårighet för management att 
avgöra, när denna fas inträder eller bör inträda (Foster, Jolly & 
Norris 1989). 

 
I en studie om hur systemförvaltningsarbetet bedrivs i praktiken 
(Bergvall, 1995) visades, att den praktiska systemförvaltningen är 
mer begränsad än vad den teoretiska definitionen, som 
refererades inledningsvis, antyder. Bergvall sammanfattade 
resultaten från genomförda fallstudier i en lägesdefinition91(citat 
från sidan 147): 
 
…”  Arbetet med att kontinuerligt ändra och styra informationssystem, i 
syfte att säkerställa informationssystemets avsedda påverkan på 
verksamheten”… 
 
Definitionen speglar det faktum, att förvaltningsarbetetet i 
huvudsak består av kontinuerligt genomförda mindre 
förändringar. Förändringarna sker med fokus på informa-
tionssystemet och är främst av reaktiv karaktär.   
 
Systemförvaltningsaktiviteterna i de undersökta verksamheterna 
bestod, enligt samma studie, av ändringshantering, utbildning, 
användarstöd, drift, utvärdering och förvaltningsstyrning. Av 
dessa områden angavs ändringshantering utgöra den största 
delen. Huvudproblemen, kopplade till ändringshanteringen, 
angavs vara initiering, prioritering, beredning, genomförande 
och användnings- och metodutformning. Det sista området var 
relevant både för det förvaltade systemet och för förvaltnings-
arbetet. Problemet angavs ha två orsaker: Brister ifråga om 
tillgång till metoder och kunskapsbrister. Ett annat intressant 
resultat handlade om utvärdering av informationssystemen. 
Enligt studien genomfördes utvärderingar i de undersökta 
verksamheterna, men resultaten återfördes inte till verksamhe-
terna. Som förklaring angavs, att utvärderingen ofta genom-
fördes av en systemansvarig person men att utformningen av 

                                                                   
91  I avhandlingen benämnd som en ”är-definition”. 
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undersökningen gjordes av ”ADB-personal”. Detta fick till följd, 
att utvärderingen fick så dålig kvalité, att den inte bedömdes 
vara värdefull och användbar för verksamheten. Av det skälet 
återfördes den inte (Bergvall, 1995).   
 

 
4.4.2 Organisering av förvaltningsarbetet 
Organisering av systemförvaltningsarbetet syftar till, att koppla 
samman verksamheten som äger och använder informations-
systemet med IT-verksamheten – som i sin tur ansvarar för 
förvaltningsåtgärderna. Medlen som används för att åstad-
komma detta är administrativa strukturer, roller och ansvars-
fördelningar.  En organisationsmodell för systemförvaltning 
visar relationen mellan beställare och leverantör92. Modellerna 
kan utformas på olika sätt till exempel som i figur 4.10. 
 

 

 
 
 
Figur 4.10 Organisationsmodell C (Efter Bergvall (1995) sidan 78) 
 
Rollernas namn varierar mellan olika organisationsmodeller, 
men innehållet är ofta följande. Systemägaren har det övergri-
pande ekonomiska ansvaret för systemet och undertecknar avtal 
med ADB-organisationen. Den systemansvarige behöver vara 

                                                                   
92 Eller annan benämning på dessa roller. 
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både verksamhetskunnig och systemkunnig, eftersom rollen 
sköter kontakterna med den systemförvaltningsansvarige i 
ADB-organisationen. Användaren är den som använder systemet 
och får i regel göra sin röst hörd via en användarrepresentant. 
Den systemförvaltningsansvariges uppgift är, att se till att den 
ADB-tekniska förvaltningen är effektiv och den driftansvarige  
(i figuren ovan ”teknikservice”) ansvarar slutligen för att driften 
av systemet fungerar (Bergvall, 1995).   
 
Det finns även omfattande ramverk för systemförvaltning. 
Förvaltningsstandarden ISO/IEC 12 207 är ett sådant exempel. 
Den innehåller aktiviteter och arbetsuppgifter som är tillämpliga 
i samband med upphandling, utveckling och förvaltning av en 
IT-produkt. Standarden – i form av en process – föreskriver 
detaljerat hur arbetet bör läggas upp och genomföras.  
Förslagen är kopplade till områdena systemutveckling, stöd för 
systemutveckling samt organisatoriskt arbete med förvaltnings-
aktiviteter. Standarden definierar roller och aktivitetsområden 
och syftet är att säkra programvarans kvalitet till rimliga 
underhållskostnader (ISO/IEC 12 207). 
 
Det är vanligt att förvaltningen organiseras kring en applikation. 
Varje informationssystem får därigenom en egen förvaltnings-
organisation. I ett av de fall Bergvall rapporterade om hade 
emellertid en omvänd princip tillämpats och verksamheten 
tagits som utgångspunkt för organiseringen. Förvaltningsorga-
nisationen kom därmed att ansvara för åtta olika applikationer 
(Bergvall, 1995) . 

 
I figur 4.11 sammanfattas kort det som, enligt min bedömning, 
skulle kunna uppnås om bidrag från systemförvaltningsområdet 
tillämpades framgångsrikt. 
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S Y S T E M F Ö R V A L T N I N G 
 
Delområde 

 
Bidrag till IT-nytta 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
FÖRVALTNINGSARBETET 

Insikter om komplexitet och svårigheter leder till att 
organisationer bestämmer sig för att prioritera och 
verksamhetsanpassa systemförvaltningsarbetet. 
Systemförvaltningsaspekter beaktas under 
systemutvecklingsarbetet  
 

ORGANISERING AV 
FÖRVALTNINGSARBETE 

Ansvar och roller i förvaltningsarbetet är klarlagda. De 
som använder systemen vet hur de ska påtala och 
kanalisera  förändringsbehov   
 

Figur 4.11 Systemförvaltning  –  möjliga bidrag till IT-nytta 
 
 
 
4.5 Teori och analysmodell 
Nu har två olika typer av teori, med relevans för analys-
modellen, presenterats. I kapitel tre beskrevs ett antal utvär-
deringsmodeller som senare användes vid utformningen av 
analysmodellen. I det här kapitlet har teori med relevans för 
analys av IT-nytta presenterats. I figur 4.12 visas sambanden 
mellan de två teorigrunderna och analysmodellen.    
 

 
Figur 4.12 Litteratur och analysmodell (egen bild) 
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I inledningen till det här kapitlet angavs, att det litteratururval 
som gjorts har ett systemvetenskapligt tillämpnings- och kun-
skapsperspektiv och att tanken varit, att presenterade kunskaps-
områden borde kunna bidra till nyttig IT-användning. Teorins 
koppling till analysmodellen visas i  figur 4.13. 
 
 

 
 
 

Figur 4.13 Ämnesteori och analysmodell 
 
Figurens undre del visar undersökningsperspektivet i analys-
modellen. I figurens övre del finns det som organisationen, 
enligt vald litteraturreferensram, kan göra för att stödja IT-
användningen. I analysen av resultat kommer de faktorer för IT-
nytta som hittas på undersökningsnivån att analyseras på två 
sätt. Faktorerna analyseras dels i sig och dels i relation till 
organisationens handlande /litteraturreferensramen. Den sist 
nämnda typen av analys kommer att visa - ”peka på” - 
litteraturområden som skulle kunna ge ett positivt bidrag  till IT-
nyttan. 
 
Enligt Yin (1994) ska ett ramverk för undersökning och analys 
kunna ange under vilka villkor ett visst fenomen uppträder. Yin 
benämner detta angreppssätt beskrivningsbar replikation och 
det är enligt den ansatsen jag valt att analysera undersöknings-
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materialet. Analysmodellen har därför kompletterats med be-
skrivningar som anger när/under vilka villkor faktorer för IT-
nytta kan kopplas ihop med ett visst kunskapsområde. Tidigare i 
kapitlet har varje avsnitt avslutats med en kort sammanfattning, 
innehållande en bedömning av vilket bidrag en tillämpning av 
behandlat kunskapsområde borde kunna ge i stort. Beskriv-
ningarna var positiva uttryck för en tänkt tillämpning av de 
olika litteraturområdena. Dessa beskrivningar illustrerar dock 
inte det motsatta förhållandet – hur upplevda brister med 
anknytning till de olika litteraturområdena kan yttra sig. 
Figurerna 4.14 -16 illustrerar detta förhållande per delområde 
under rubriken ”yttringar av ej tillämpad kunskap”. 
Beskrivningarna är min tolkning av hur en icke-tillämpning av 
de olika litteraturområdena kan visa sig hos individen och i 
organisationen. De kommer att användas i kommande analyser.  
 

S T R A T E G I  E R  O C H  I T – M A N A G E M E N T 
 
 Delområde 
 

 
Yttringar av ej tillämpad kunskap 
 

ORGANISATORISK 
IMPLEMENTATION 
 
 
 

Verksamhetens arbetsformer stämmer ej överens med 
systemens sätt att fungera eller tvärt om. Okunskap 
om hur och till vad arbetsformer och system är tänka 
att bidra. Infrastrukturen kring teknik och användning 
brister eller saknas. Ledningens stöd för införande och 
användning saknas. Systemen uppfattas som bromsande 
för effektivitet, kvalitet eller annat. 
 

ORGANISATORISKT OCH 
INDIVIDUELLT 
LÄRANDE 

Individer vet inte vad som förväntas från 
organisationens sida. Lärande är ej en prioriterad 
aktivitet. Vidareutveckling av den egna kompetensen 
inom sakområden får stå tillbaka till förmån för 
teknikfokuserat lärande. 
 

KVALITETS 
KONCEPT 
 
 

IT-användning utvecklas lokalt hos intresserade 
individer. Var och en gör sitt. Ingen kunskap om vad 
som gäller ifråga om verksamhetens ambitioner att 
förbättra. 
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STRATEGISK IT-
PLANERING  OCH 
IT-MANAGEMENT 
 
 

Människor uppfattar, att dom kan göra hur dom vill 
alternativt att styrningen och ledningen av IT-
aktiviteter uppfattas som olämplig. IT-stöd saknas för 
viktiga områden. IT-stöd finns för olämpliga områden. 
Verksamhetens mål säger en sak och systemen 
möjliggör något annat. 
 

INFORMATIONSSYSTEM-
ARKITEKTURER 
 
 
 

Människor uppfattar brister i integration mellan 
verksamhetens IT-system. Ej åtkomst till önskade 
data. Många gränssnitt att arbeta med. Onödiga 
inmatningar av sådant som borde finnas elektroniskt 
lagrat. 

Figur 4.14 Yttringar av ej tillämpad kunskap för området strategier och IT-
management 
 
 
 

S Y S T E M U T V E C K L I N G 
 
Delområde 

 
 Yttringar av ej tillämpad kunskap  
 

BEHOVET AV ATT 
VÄRDERA 
 
 
 

Vald systemutvecklingsmodell används ej. 
Systemutvecklingsmodellen får skulden för andra 
tillkortakommanden i utvecklingsarbetet. 
För omfattande, för begränsad eller på annat sätt 
olämplig modell. Organisationen tillämpar koncensus-
beslutsfattande, men systemutvecklingsmodellen 
bygger på en annan princip tex. representativitet. 
 

FOKUS PÅ ANVÄNDNING 
  

Saknad funktionalitet. För mycket funktionalitet. 
Systemen stödjer inte individernas olika arbetsstilar. 
Obekväma gränssnitt. Användning av flera olika system 
för sammanhängande arbetsuppgifter. Systemet 
upplevs lösa fel problem. Utarmande av arbets-
uppgifter. 

Figur 4.15 Yttringar av ej tillämpad kunskap för området systemutveckling 
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S Y S T E M F Ö R V A L T N I N G 
 
Delområde 
 

 
 Yttringar av ej tillämpad kunskap 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
FÖRVALTNINGSARBETET 
 
 
 

Långsam eller ingen anpassning av systemen. 
Människor vill inte arbeta med systemförvaltning. 
Enbart korrigerande underhåll genomförs. 
Gamla system med få användare finns kvar i 
verksamheten. 
 

ORGANISERING AV 
FÖRVALTNINGSARBETE 
 
 
 

Individerna tycker inte att det är lönt att komma med 
förbättringsförslag. Individerna vet inte vart de ska 
vända sig med förbättringsförslag. Slumpmässig 
förvaltning. Makten över systemen hos de som kan 
tekniken – IT-funktionen. 
 

Figur 4.16 Yttringar av ej tillämpad kunskap för området systemförvaltning 
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5. GENOMFÖRDA STUDIER 
Det empiriska materialet består av tre fallstudier om IT-nytta 
och en attityd/enkätundersökning som belyser implementation 
ur införarperspektiv. I det här kapitlet redovisas förutsättningar 
och resultat för varje undersökning. Fallstudierna redovisas 
först. Implementationsundersökningen, som genomförts med en 
annan metod, presenteras separat.  
 
I avsnittet val av fall att studera redovisas hur de undersökta 
fallen för undersökning av IT-nytta valts ut. Det som varit 
gemensamt ifråga i genomförandet av undersökningarna 
behandlas därefter i avsnittet genomförande. Varje studie 
redovisas därefter separat under rubrikerna fallstudie (1-3) 
respektive implementationsundersökning. 
 
 
 
5.1 Val av fall att studera 
Valet som gjorts är en fler-falls-studie innehållande tre fall.  
De två första fallen valdes ut för att visa, att det var relevant att 
studera organisationer och informationssystem på det sätt som 
analysmodellen angav. Fallen valdes för att belysa kärnfrågan – 
det ömsesidiga beroendet mellan organisation, informations-
teknologi och det arbete som utförs i verksamheten. Fall ett och 
två genomfördes i nära anslutning till varandra, 1992 och 1993 
och fall tre fem år senare, 1998.  
 
Fallen har alltså valts ut med ett antagande om att de ska kunna 
ge liknande resultat. Jag har, mer konkret, utgått ifrån att hittade 
faktorer för IT-nytta borde följa ett liknade mönster i de olika 
fallen. Antagandet om liknande mönster har, som diskuterats 
tidigare93, två dimensioner nämligen, att faktorerna går att åter-
koppla till analysmodellen och att funna faktorer till någon del 
har samma innehåll. Profilen – innehållet i återkopplingen till 
litteraturreferensramen –  antas se olika ut för de undersökta 

                                                                   
93 I avsnitt 4.4. 
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verksamheterna, eftersom de är olika och har olika förutsätt-
ningar och mål.  
 
Ifråga om de två första fallen fanns ytterligare ett antagande.   
Undersökningarna antogs kunna ge olika resultat ifråga om en 
allmän anpassning mellan verksamhet och IT-system. Anled-
ningen var att de två kommunerna marknadsförde att de arbe-
tade efter helt olika strategier. I det första fallet var sättet att 
organisera drivkraft och medel för förändring. I det andra fallet 
uppgavs de tekniska möjligheterna som drivkraft för föränd-
ring94. Jag antog, att en uttalad verksamhetsdriven förändring 
skulle kunna resultera i att intervjuerna avspeglade högre grad 
av ”efterfrågan” på teknikanpassning och tvärtom. Inom båda 
kommunerna var målet att uppnå en mer ändamålsenlig 
organisation.  
 
 

 
5.2 Genomförande  
Intervjuerna genomfördes individuellt och i halvstrukturerad 
form. I den första och den andra undersökningen användes 
intervjuguiden i bilaga 3. När den tredje undersökningen 
genomfördes användes en utvecklad intervjuguide (bilaga 4) 
som vidareutvecklats för att det skulle bli lättare att fokusera på 
arbetsuppgifter och IT-stöd. Genomförandet av de två första 
fallen hade visat att det inte var helt enkelt att få intervjuper-
sonerna att fokusera på arbetsuppgifter och IT-stöd i nämnd 
ordning. Jag betraktades som en ”IT-person” och de intervjuade 
ville av det skälet gärna berätta om sina IT-erfarenheter med 
utgångspunkt i IT-stöden och inte med utgångspunkt i arbets-
uppgifterna som jag önskade.  
 
Tiden för varje intervju var mellan 1-1, 5 timma. Intervju-
materialet bearbetades på följande sätt: 
 

                                                                   
94 Teknikdriven respektive verksamhetsdriven förändring. 
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- Anteckningarna renskrevs per intervju.  
- En sammanställning med samtliga intervjuer togs fram.  
- Arbetsuppgifterna i sammanställningen grupperades efter typ av 

arbetsuppgift (tex. skriva, informera sig, registrera).   
 

Svarssammanställningar baserade på intervjuutskrifter och 
strukturerade efter svar per intervjuperson, finns i bilaga fem.      
 
I de två första fallen frågade jag, om intervjupersonen uppfattade 
sig som datorberoende relativt de arbetsuppgifter vi diskuterade. 
Svaren på den frågan finns redovisad i anslutning till beskriv-
ningarna av fallen. Frågan om datorberoende var med även i den 
tredje undersökningen men på grund av att jag intervjuade 
handläggare med samma typ av arbetsuppgifter blev svaret på 
frågan snart som en tyst förutsättning. Handläggarna var påtag-
ligt datorberoende.  
 
 
 
5.3 Den första fallstudien 
 
5.3.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallet är en kommun i Sverige. Invånarantalet var vid undersök-
ningstillfället cirka 10 000 och antalet anställda ungefär 600 per-
soner. Kommunen hade rykte om sig att vara i framkanten, när 
det gällde förnyelse av den administrativa strukturen. Åtgärder 
för att göra verksamheten mer kostnadsmedveten hade vidtagits. 
Ansvar och befogenheter skulle decentraliseras ut i organisatio-
nen och en mer konkurrensbetonad situation höll på att utveck-
las. Relationen mellan politiker och tjänstemän var avsedd att bli 
tydligare. Politiker och tjänstemän skulle agera på basis av ett 
antal nyckelfaktorer som mätte kvantiteter. Medborgarunder-
sökningar skulle mäta kvalitetsaspekter som också skulle vara 
styrande för agerandet. Det överordnade målet var, att reducera 
kostnader och lyfta fram den vanlige medborgarens behov med 
hjälp av dessa administrativa mått.  
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I intervjuerna berättade man, att antalet anställda inom central 
administration hade minskat under de senaste åren. Personal-
minskningen berodde på försämrad ekonomi och hade enligt 
intervjuerna inget med den ökade IT-användningen att göra. 

 
 

5.3.2 Intervjuer 
Totalt genomfördes 15 intervjuer. Av dessa fokuserade tio på den 
intervjuades arbetsuppgifter och IT-stöd och det är dessa inter-
vjuer som redovisas som resultat. Intervjupersonerna var 
spridda på olika delar av organisationen och på olika hierarkiska 
nivåer, dock med en betoning på chefsnivåer.  
 
De intervjuade hade följande positioner/uppgifter/roller: 
Avdelningschef, budgetchef, områdeschef skola, avdelningschef 
personalfrågor, arbetande styrelseordförande, hälsovårds-
inspektör, kommunsekreterare, kultursekreterare, handläggare 
avgifter och tf. räddningschef. 
 
Av de övriga fem intervjuerna genomfördes fyra med personer 
som var ansvariga för implementationen av IT-stöd och en med 
en representant för den politiska ledningen. Dessa intervjuer 
gjordes för att få kunskaper om verksamheten.  
 

 
5.3.3 Arbetsuppgifter och IT-stöd 
Enligt intervjuerna skulle nyckeltalen mäta kvantitativa storheter 
och brukarstudierna skulle ge information om kvalitativa 
aspekter på kommunens verksamhet. Verksamheten hade ett 
nytt – två år gammalt – lokalt ekonomisystem som sades vara 
flexibelt. Man skulle kunna ställa frågor till det och även bokföra 
kvantiteter om man önskade. Personalsystemet kördes hos en IT-
leverantör och var inte integrerat med ekonomisystemet. Övriga 
system som användes och kommenterades i intervjuerna var: ett 
stordatorbaserat generellt ekonomisystem, ett fristående PC 
program för schemaläggning, ett PC-nät med dokumenthan-
teringssystem (ett handläggningsstöd för hälsovårdsområdet), 
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ordbehandlingsprogram för PC och Mac, ett mail-system, ett 
diariesystem på stordator, ett registerprogram för adresser, ett 
registerprogram för kommunal egendom och foton, ett ritpro-
gram (desktop), ett helautomatiserat taxe- och fakturerings-
system och kalkylprogrammet Excel. 
 
Arbetsuppgifterna som kom fram i intervjuerna har grupperats 
efter innehåll. I sammanfattningsrutorna som följer, redovisas de 
intervjuades kommentarer till de arbetsuppgifter och IT-stöd, 
som ingår i varje grupperad arbetsuppgift. De ursprungliga 
(sammanförda) arbetsuppgifterna som diskuterats i intervjuerna 
är skrivna med versaler och ligger överst i rutan95. I några fall 
har jag lagt in förklarande kommentarer. De är markerade med 
citationstecken. För varje grupperad arbetsuppgift redovisar jag, 
längst ner i rutan, mina tankar och tolkningar av intervjusvaren.  
 
1:1 EKONOMIARBETE 
TA FRAM BESLUTSUNDERLAG, SPECIALRAPPORTER, FRAMRÄKNING AV NYCKELTAL, 
BUDGETUPPFÖLJNING, EKONOMI, EKONOMISK UPPFÖLJNING, FAKTURERING, 
TAXESÄTTNING, ÄNDRINGAR OCH SÖKNING 
 
- Utsökningssystemet är inte integrerat med det generella ekonomisystemet 

(mellanchef). 
- Många vet inte hur man ställer frågor till utsökningssystemet (mellanchef). 
- Det politiska beslutet om nyckeltal har inte fått konsekvenser i IT-systemen 

(mellanchef). 
- På sikt ska nyckeltalsuppgiften decentraliseras (mellanchef). 
- Dessa uppgifter sköttes tidigare manuellt ”av samma person –fakturering, taxor” 

(handläggare). 
 
Datorberoende ”ja”96 för 4 av 6 arbetsuppgifter. 
 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att:  
 
- Systemen ska vara integrerade.  
- Det är viktigt att kunna verksamhetens system.  
- Nya krav i arbetet bör få konsekvenser i systemen. 
- Systemet har tagit över rutinarbetsuppgifter – rakt av. 

 
 
                                                                   

95 De går också att återfinna i svarssammanställningarna i bilaga 5. 
96 Betyder att den intervjuade sagt att hon / han är beroende av dator för att utföra arbetsuppgiften 
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1:2 TA FRAM BESLUTSUNDERLAG, BESLUTA 
 ADMINISTRATIVA BESLUT, FATTA BESLUT 
 
- Det fungerar inte med datorstöd för administrativt beslutsfattande (mellanchef). 
- Beslutsfattande är ett kvalitativt arbete, där det krävs fingertoppskänsla 

(handläggare, utredare). 
 
Datorberoende ”ja” för 0 av 2 arbetsuppgifter. 
TANKAR /TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Datorstöd inte passar för alla typ av arbetsuppgifter. 

 
 

1:3 SKRIVA, PRODUCERA MATERIAL 
 SKRIVA, GÖRA OH-BILDER, ADRESSETIKETTER, UTSKRIFTER, GÖRA AFFISCHER 
 
- Har ej tid att gå in i organisationens system. De är för komplicerade (beslutsfattare, 

styrelseordförande) ”om att skriva”. 
- Bra och effektiviserande (kommunsekreterare) ”skriva”. 
- Adressetiketter – bra! (kommunsekreterare). 
- Ordbehandling utförs åt en annan person som vägrar använda PC (kommunsekreterare). 
- Har köpt Macen själv, organisationen stödjer ej – öar. Ej populärt köp 

(handläggare/utredare). 
 
Datorberoende ”ja” för 4 av 7 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
 De intervjuade verkar anse att: 
 
- System ska vara enkla att använda, för att det inte ska ta för mycket tid att lära sig. 
- System /funktionalitet som effektiviserar det egna arbetet är bra. 
- Det går att göra på eget sätt ifråga om datoranvändning – även om man vet 

verksamhetens policy. 
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1:4 INFORMERA SIG, INFORMERA 
 PERSONAL INFORMATION, INFORMERA SIG, INFORMERA, DISTRIBUERA 
BUDGETUPPGIFTER NERÅT 
 
- Det hade behövts IT-system för personalinformation, för att motverka 

ryktesspridning (mellanchef). 
- Bra! (handläggare) ”avser att informera sig med hjälp av dokumenthanteringssystem”. 
- Fler finesser för informationspresentation önskvärt (mellanchef). 
 
Datorberoende ”ja” för 3 av 4 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- IT-system kan vara kraftfulla hjälpmedel ifråga om att sprida information. 
- System som hjälper i egna arbetet är bra. 

 
 

1:5 STYRA, PRIORITERA, ORGANISERA 
PRIORITERING INOM RÄDDNINGSTJÄNST, SCHEMALÄGGNING, TJÄNSTEFÖRDELNING 
 
-     ”Prioritering sker manuellt med blanketter – räddningstjänsten”. 
- Organisationen har inte anskaffat detta system. Det är ett eget initiativ. Målet är att 

få bort så mycket administration som möjligt (områdeschef, skola) ”schema”. 
- Anskaffning – eget initiativ (områdeschef skola) ”tjänstefördelning”. 
 
Datorberoende ”ja” för 2 av 3 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Man måste ta egna initiativ för att få effektiviserande system. 
- Det är viktigt att ha system som effektiviserar det egna arbete. 

 
 

1:6 KOMMUNICERA 
MED ANDRA 
 
- Mail finns men används ej. Ledningen stödjer ej detta ”personalen använder ej mail” 

(kommunsekreterare). 
 
Datorberoende ”ja” för 0 av 1 arbetsuppgift. 
TANKAR/TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Det är viktigt att ha ledningens stöd i användningen av mail.  
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1:7 BERÄKNA 
KALKYLERING TEX. VID INVESTERING, BERÄKNING FRAMTIDA SKATTEINTÄKTER 
 
- ”Gör kalkylering med det lokala ekonomisystemet” (mellanchef). 
- Man måste veta vad man gör ”skatteberäkning manuellt” (mellanchef). 
 
Datorberoende ”ja” för 1 av 2 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- System är inte alltid är helt pålitliga – manuell beräkning så att man vet vad man gör. 

 
 

1:8 REGISTRERA, DIARIEFÖRA 
REGISTRERING AV PROVER, REGISTRERA ÄRENDEN, REGISTRERA KOMMUNAL EGENDOM, 
REGISTRERA FOTON, BRANDSYNSREGISTRERING 
 
- Prover i Excel pga. att labbet har det (handläggare). 
- Ärenderegistrering effektiviserande men, OBS, informationen ska in i systemet också 

(kommunsekreterare).  
- Köpte systemet billigt, det fungerar bra. Har ytterligare tre funktioner som ej 

används ”brandsynsregistrering” (handläggare). 
 
Datorberoende ”ja” för 5 av 5 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Det kan vara tungt att föda ett system med uppgifter. 
- Egeninköpt system känns och är bra. 

 
 

1:9 UTREDA, HANDLÄGGA, BEVAKA 
HANDLÄGGNING, ÄRENDEBEVAKNING, YTTRANDEN, UTREDNINGAR AV OLIKA TYP 
 
- Organisationen stödjer ej detta PC –nät. I PC systemet ligger alla objekt lagrade. Vi är 

med i utvecklingen av systemet. Bra, för dom gör som vi vill (handläggare). 
- Bra! ”ärendebevakning” (handläggare). 
- Det fungerar inte med IT-stöd ”yttranden” (mellanchef). 
- Materialet kommer från olika håll ”utredningar ej IT-stöd” (mellanchef). 
 
Datorberoende ”ja” för 2 av 4 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Organisationen satsar inte på PC användning . 
- Det är bra att ha verkligt inflytande över systemutvecklingen. 
- IT-stöd är inte bra för alla typer av arbetsuppgifter. 
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1:10 ÖVRIGA KOMMENTARER 
BEDÖMA STRATEGISKT, ALLMÄNNA KOMMENTARER KRING IT-ANVÄNDNINGEN 
 
- Organisationens System passar ej för detta ”strategiarbete”  (beslutsfattare). 
- I verksamheten finns kvalitativa mål och kvantitativa resurser. Befogenhet och ansvar 

stämmer ej riktigt. Datorer passar ej detta arbete något vidare (områdeschef skola). 
- Sjuklönereformen har medfört problem. Anpassning av system krävs (mellanchef). 
- För eget politiskt arbete har jag egna privata system, som jag har lagt upp själv. 

Dessa system är mycket användbara  (beslutsfattare). 
- Det är oklart vart man ska vända sig, om man önskar förändringar i systemen. Det går 

ej att identifiera förändringar underifrån. I denna organisation kommer idéerna från 
en lågt placerad dataassistent. Policy uppifrån och ner saknas i dag. Policy för 
användning saknas – och borde finnas (kommunsekreterare). 

 
Datorberoende ”ja”  ej aktuellt – övriga kommentarer. 
TANKAR/TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- System har inte skaffats för användning i strategiarbete. 
- System ska förändras när regler ändras.  
- Egenutvecklade system är bra. 
- Man behöver någonstans att vända sig med förslag om systemförändringar. 
- Det borde finnas en policy för användning.  

 
Mitt samlade intryck är, att användningen av datorer är spridd i 
verksamheten. Systemen verkar fungera som stöd för arbetet, 
både inom traditionella områden såsom ekonomi och löner, men 
även inom områden kopplade till individers utförande av de 
egna arbetsuppgifterna exempelvis skrivarbete och beräkningar. 
Ett annat intryck är att systemen uppfattas som kritiska för 
effektivisering av det egna arbetet. Den intervjuperson (hälso-
vårdshandläggare) som belåtet konstaterade att det var bra att 
aktivt få vara med i systemutvecklingsarbetet och kunna påverka 
utformningen av ett system man senare ska använda, är ett 
exempel på brukarnas ambitioner att skaffa sig system som är 
utformade för den egna arbetssituationen. Ett annat exempel är 
den handläggare som ifrågasatte den totala IT-nyttan av ett 
system, eftersom det kostade på att föda systemet med uppgifter. 
Det tycktes också vara många som tänkte och hade åsikter om 
hur datoranvändningen i verksamheten borde se ut. Flera av de 
personer jag intervjuade tycktes till exempel anse att kom-
munens policy borde förändras och utvecklas. Egna initiativ i 
form av datorinköp och program förekom och dessa initiativ 



 

 130

uppfattade jag som något man ansåg sig tvungen till för att 
effektivisera. Man gav uttryck för belåtenhet över resultatet.  
 
Ifråga om anpassning mellan arbetsuppgifter och IT-stöd fanns 
skillnader mellan olika typer av arbetsuppgifter. Ekonomiarbetet 
tycktes ha ”traditionellt” stöd av en stordatorapplikation. Mani-
pulationer och bearbetningar utifrån individuella önskemål 
verkade vara möjliga men inte fullt genomförbara på grund av 
bristande kunskaper i hanteringen av utsökningssystemet. Att 
systemen inte kunde – eller att de intervjuade uppfattade att 
systemen inte kunde – hjälpa till att räkna fram de efterfrågade 
nyckeltalen uppfattades som en uppenbar brist av flera.  
 
Ifråga om arbetsuppgifter av typ, att skriva och producera material, 
tycktes de personer som använde IT-stöden anse, att de är 
effektiviserande, men det tycktes också finnas personer som hade 
en annan åsikt och därför inte ville använda systemen. Ett annat 
område där jag uppfattade att individerna tyckte att de hade 
nyttigt och effektiviserande datorstöd var registrerings- och 
diarieföringsarbete. I en intervju hade dock intervjupersonen en 
fundering på, om inmatningen i registreringssystemet åt upp en 
del av effektiviseringen.   
 
Handläggning och bevakning av egna ärenden hade stöd i en del 
av organisationen. Det uppfattades av den person jag intervjuade 
som mycket positivt. Organisationen tycktes dock, enligt samma 
person, inte vara lika övertygad om att PC-nätverket och 
handläggningsstödet var något att satsa på. Ett annat exempel på 
lokal belåtenhet visade den chef som skaffat egna system för 
schemaläggning och tjänsteplanering.   
 
Information saknade enligt intervjuerna datorstöd för både 
produktion och spridning och det uppfattades som en brist. 
Datorstödet för kommunikation – ett mailsystem – hade enligt 
intervjupersonen inte stöd hos ledningen. Intervjuerna gav dock 
inte svar på hur spridd användningen av mail var.   
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Datorberoendet för de olika typerna av grupperade arbetsupp-
gifter framgår av sammanställningen i figur 5.1 . Siffrorna efter 
varje arbetsuppgift betecknar antal arbetsuppgifter med dator-
beroende respektive totalt antal arbetsuppgifter inom kategorin. 
Den sistnämnda uppgiften är inom parentes. 

 
GRUPPERAD ARBETSUPPGIFT & DATORBEROENDE 
Ekonomiarbete 4 (6) 
Ta fram beslutsunderlag, besluta 0 (2) 
Skriva, producera material 4 (7) 
Informera sig, informera 3(4) 
Styra, prioritera, organisera 2 (3) 
Kommunicera 0 (1) 
Beräkna 1 (2) 
Registrera, diarieföra 5 (5) 
Utreda, handlägga, bevaka 2 (4) 
Övriga kommentarer – uppgiften ej relevant 

Figur 5.1  Datorberoende – Fall 1 
  
Av sammanställningen framgår att datorberoendet uppfattas 
som störst inom området registrering och diarieföring. För områ-
dena ekonomi, skrivarbete och  information uppgavs också ett 
relativt stort datorberoende. Området kommunikation hade 
enligt genomförda intervjuer lägst datorberoende. Detta faktum 
kan möjligen kan ses som ett tecken på att IT-stöd för dessa delar 
inte uppmärksammats i tillräcklig omfattning. Några av de 
personer jag intervjuade efterfrågade IT-stöd för olika kommuni-
kationsändamål.   

 
    
5.3.4 Faktorer för IT-nytta 
Slutsatser, ifråga om vilka faktorer som enligt undersökningen 
bidrar respektive motverkar att IT-systemen uppfattas som 
nyttiga, har tagits fram i två steg. I ett första steg grupperade jag 
de egna tankar och tolkningar av intervjusvaren som tidigare 
redovisats i sammanställningarna 1:1 - 1:10.  I grupperingen 
skapades de kategorier jag bedömde kunde fungera som en 
etikett för vad faktorerna handlade om. I ett andra steg drog jag 
slutsatser ifråga om faktorer för IT-nytta. Resultatet visas i 
sammanställningen som följer.  
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________________________________________________________________ 
SYSTEM 
Systemen ska vara integrerade.  
Datorstöd passar inte för alla typer av arbetsuppgifter. 
System ska vara enkla att använda, för att det inte ska ta för mycket tid att lära sig. 
System är inte alltid är helt pålitliga – manuell beräkning så man vet vad man gör. 
System har inte skaffats för användning i strategiarbete. 
IT-system kan vara kraftfulla hjälpmedel ifråga om att sprida information. 

 
Faktorer för IT-nytta: 
- System ska vara  integrerade. 
- System ska vara uppgiftsanpassade.  
- System ska vara enkla att använda  
- System ska vara pålitliga och genomskinliga. 

 
KUNSKAP 
Det är viktigt att kunna verksamhetens system.  
 
Faktor för IT-nytta: 
- Kunskap i systemanvändning viktig. 

 
VERKSAMHET 
Nya krav i arbetet bör få konsekvenser i systemen. 
System ska förändras när regler ändras. 
Systemet har tagit över rutinarbetsuppgifter – rakt av. 
 
Faktor för IT-nytta: 
- System behöver anpassas efter verksamheten. 

 
SYSTEMANVÄNDNING 
System / funktionalitet som effektiviserar det egna arbetet är bra. 
System som hjälper i egna arbetet är bra. 
Det är viktigt att ha system som effektiviserar det egna arbete. 
Det kan vara tungt att föda ett system med uppgifter. 
Det borde finnas en policy för användning. 
 
Faktorer för IT-nytta: 
- System ska vara effektiviserande för det egna arbetet. 
- En tydlig policy för IT-användning behöver finnas. 

 
 

PÅVERKAN OCH POLICY 
Man måste ta egna initiativ för att få effektiviserande system. 
Egeninköpt system känns bra. 
Organisationen satsar inte på PC användning. 
Det är bra att ha verkligt inflytande över systemutvecklingen. 
Det är viktigt att ha ledningens stöd i användningen av mail. 
Egenutvecklade system är bra. 
Man behöver någonstans att vända sig med förändringsförslag. 
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Faktorer för IT-nytta: 
- Organisationen bör satsa på system som användarna behöver och vill ha. 
- Individerna i organisationen ska medverka /ha makt över systemanskaffning och 

systemutveckling  
- Man behöver någonstans att vända sig med förändringsförslag. 

 
ÖVRIGT 
Det går att göra på eget sätt ifråga om datoranvändning – även om man vet 
verksamhetens policy. 
 
Faktor för IT-nytta: 
- Man kan som individ anse sig behöva agera utifrån en egen policy ifråga om IT-

användning och datorinköp. 
 
_________________________________________________________ 
Resultatet av den först genomförda fallstudien blev följande 12 
faktorer för IT-nytta. 
 

1. System ska vara  integrerade. 
2. System ska vara uppgiftsanpassade.  
3. System ska vara enkla att använda. 
4. System ska vara pålitliga och genomskinliga. 
5. Kunskap i systemanvändning viktig. 
6. System behöver anpassas efter verksamheten. 
7. System ska vara effektiviserande för det egna arbetet. 
8. En tydlig policy för IT-användning behöver finnas. 
9. Organisationen bör satsa på system som användarna bedömer att de 

behöver och vill ha. 
10. Individerna i organisationen ska medverka /ha makt över 

systemanskaffning och systemutveckling.  
11. Man behöver någonstans att vända sig med förändringsförslag. 
12. Man kan som individ anse sig behöva agera utifrån en egen policy ifråga 

om IT-användning och datorinköp. 
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5.4 Den andra fallstudien 
 
5.4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallet är en kommun i ett nordiskt grannland. Befolkningen 
uppgick till ungefär 10 000 och antal anställda var omkring 600.  
 
Kommunen hade rykte om sig att ligga i framkanten ifråga om 
IT-användning. Man marknadsförde, att man skapade en 
administration utan papper – det papperslösa kontoret. All 
relevant information skulle hanteras inom ramen för den  
administrativa strukturen. Detta skulle skapa en ny arbetsmiljö, 
där nästan all information samlades in i ett gemensamt system. 
Informationsteknologin sades vara ”Verktyget” som lednings-
funktionerna behövde för att säkra kvalité, service och produkti-
vitet. När undersökningen gjordes hade genomförandet pågått i 
över två år, men systemet (verktyget) var ännu inte fullt  
fungerande. Målet med satsningen var att skapa en effektiv och 
ändamålsenlig organisation. 
 
 
5.4.2 Intervjuer 
Totalt genomfördes 9 intervjuer med handläggare och chefer på 
olika nivåer. Ibland dessa ingick två representanter för den 
högsta politiska ledningen. 
 
De intervjuade hade följande positioner/uppgifter/roller: 
Ledningsperson, högsta chef, förvaltningschef, ledande politiker, 
handläggare vid informationsdisk (2), högsta politiska ledning, 
handläggare ”låg nivå” och förvaltningschef. 

 
 
5.4.3 Arbetsuppgifter och IT-stöd 
Verksamheten skulle omstruktureras med utgångspunkt i de 
nya möjligheter dokumenthanteringssystemet gav. En informa-
tionsdisk med generalisthandläggare skulle skapas och de flesta 
handläggares arbetssätt skulle förändras i och med använd-
ningen av det nya systemet.  
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Det mest spridda systemet var dokumenthanteringssystemet – 
PC-doc. Ambitionen var att scanna in och lagra så många doku-
ment som möjligt. De flesta anställda använde systemet för att 
komma åt önskade dokument. Det skulle, för en enskild anställd, 
vara möjligt komma åt all information, var den än hade produ-
cerats eller lagrats. Dokumenthanteringssystemet användes 
också som arkiv. Användningen av PC med standardprogram-
vara för ordbehandling var spridd. Ordbehandlingsprogrammen 
hade, fram till helt nyligen, inte varit integrerade med doku-
menthanteringssystemet. På grund av detta hade endast inkom-
mande mail lagrats i systemet och inte de dokument som produ-
cerades inom organisationen. Under den period intervjuerna 
genomfördes, skapades en integration mellan PC-systemen och 
ordbehandlingen. En heltäckande process för elektronisk doku-
menthantering hade därmed upprättats. 
 
Andra system som användes var ett traditionellt stordator-
baserat ekonomisystem som producerade månatliga rapporter 
till verksamheten. Även registerprogram användes. Mail fanns 
men användningen var inte spridd. 
 
Presentationen av resultaten från intervjuerna är genomförda 
efter samma mönster som i fall ett. Rubriken i varje ruta är en 
grupperad sammanförd arbetsuppgift. De ursprungliga 
arbetsuppgifterna som legat till grund för grupperingen anges 
med versaler överst i varje ruta. Kommentarer kring arbetsupp-
gifter och IT-stöd följer därefter. Nederst i varje ruta finns mina 
tankar / tolkningar av de intervjuades kommentarer.  
 
Undersökningen finns beskriven i en rapport , ”ADB-system i 
XXX kommun, organisatorisk nytta” (Fagerström, 1994). 
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2:1 EKONOMIARBETE 
BUDGETARBETE, SPECIALRAPPORETER, INFORMERA SIG OM EKONOMI, EKONOMISK 
STYRNING, EKONOMISK UPPFÖLJNING, BUDGETARBETE, UTREDA EKONOMISK FRÅGA, 
DEBITERING AV AVGIFTER, BOKFÖRA 
 
- Förändringar i befintligt system har ej genomförts i tillräcklig omfattning. Systemet 

är sedan 1977 (ledningsperson). 
- Obehändigt, systemet kan ej räkna normtal (ledningsperson). 
- Rutinen för att söka ekonomiska uppgifter med hjälp av utsökningssystemet fungerar 

bra (ledningsperson). 
- Systemet är ej funktionell till 100% - det är en brist att kostnader ej är 

periodiserade (högsta chef). 
- Det är ej lämpligt att politiker använder detta system. De vet för lite om periodicitet 

(förvaltningschef) ”utsökningssystem mot ekonomisystem avsågs”. 
- Fungerar bra (handläggare) ”debitering avgifter - ett specialsystem” 
 
Datorberoende ”ja”97 för 5 av 6 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att:  
 
- System ska förändras och anpassas.  
- System ska lösa sådana uppgifter som de ”egentligen kan” (normtal, periodisering). 
- Om man ska använda ett system måste man kunna tolka och förstå innehållet i 

systemet. 
- Det är bra att kunna göra egna utsökningar. 

 
 

2:2 TA FRAM BESLUTSUNDERLAG, BESLUTA 
 LAGTOLKNING, PROBLEMLÖSNING MED ”HOLISTISKT SYNSÄTT” 
 
- Det går inte med IT-stöd på grund av att tolkningar och värderingar behövs ”avsåg 

lagtolkning men för arbetsuppgiften problemlösning uppgavs också ej datorberoende”. 
 
Datorberoende ”ja” för 0 av 2 arbetsuppgifter. 

TANKAR /TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Datorstöd inte passar för alla typ av arbetsuppgifter. 

 
 
 
 
 
 

                                                                   
97 Betyder att den intervjuade sagt att hon / han är beroende av dator för att utföra arbetsuppgiften. 
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2:3 SKRIVA, PRODUCERA MATERIAL 
 SKRIVA 
 
- ”inga kommentarer kring ordbehandling”. 
 
Datorberoende ”ja” för 4 av 4 arbetsuppgifter. 
 

TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
 De intervjuade verkar anse att: 
 
Inga egna tankar kring detta. 

 
 
2:4 INFORMERA SIG, INFORMERA 
KONTROLL AV IN OCH UTGÅENDE POST, KONTROLL KLAGOMÅL, LÄMNA INFORMATION 
”Samtliga med hjälp av dokumenthanteringssystemet”,   
 
- Hanteringen har blivit effektivare (ledningsperson) ”postkontrollen”. 
- Brister i utbildning på systemet (handläggare vid informationsdisk). 
- Hoppas bara vettiga saker scannas in (handläggare vid informationsdisk). 
 
Datorberoende ”ja” för 1 av 3 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- En kontrollmöjlighet som ett IT-system möjliggör kan vara effektiviserande.  
- Det är viktigt att få utbildning i ett system. 
- Det är viktigt att hitta bland all information i systemet. 

 
 

2:5 STYRA, PRIORITERA, ORGANISERA 
SAMORDNING OCH TIDSPLANERING, KONTROLL AV ÄRENDEBELASTNING, TIDSBOKNING, 
TIDSPLANERING, KONTROLL AV ÄRENDEBELASTNING, KONTROLL AV KONTROVERSIELLA 
ÄRENDEN, DELEGERING, LEDNING AV ARBETE. 
 
- Man kommer åt chefernas kalendrar (högsta chef). 
- Lider när systemet ligger nere, är beroende (förvaltningschef) ”ville använda systemet 

för olika kontroller”. 
 
Datorberoende ”ja” Oklart. Ja för kontroll med hjälp av dokumenthanteringssystemet. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- System kan vara ett redskap för kontroll. 
- Tillgänglighet är viktig när man vant sig/behöver arbeta med ett system. 
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2:6 KOMMUNICERA 
KOMMUNIKATION, MAIL  
 
- Får ej begränsa personliga kontakter (högsta chef) ”om mail”. 
 
Datorberoende ”ja” oklart från intervjusvaren. 
TANKAR/TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Användning av mail kan leda till en annan kultur ifråga om kommunikation.  

 
 

2:7 BERÄKNA 
BERÄKNING, SIMULERING, BERÄKNA BOSTADSBIDRAG 
 
- Hade denna arbetsuppgift tidigare (handläggare informationsdisk) ”beräkna 

bostadsbidrag”. 
 
Datorberoende ”ja” oklart från intervjusvaren. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
Ingen egen tanke kring detta. 

 
 

2:8 REGISTRERA, DIARIEFÖRA 
ARKIVERING (dokumenthanteringssystemet) 
 
- Smidigare ärendehantering och snabbare handläggning. Man behöver inte vänta på 

dokument. Samtidig handläggning är möjlig. Det är bra (ledningsperson). 
 
Datorberoende ”ja” för 1 av 1 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Dokumenthanteringssystemet snabbar upp arbetsprocessen och det är bra. 
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2:9 UTREDA, HANDLÄGGA, BEVAKA 
HANDLÄGGNING 
- Material kommer snabbare fram. Uppföljningen fungerar bättre, snabbare och mer 

frekvent. Minskade kopieringskostnader (ledningsperson) ”om handläggning med 
dokumenthanteringssystemet”. 

 
Datorberoende ”ja” för 2 av 2 arbetsuppgifter. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
- Ett IT-stöd kan förbättra i en mängd olika avseenden (snabbhet, effektivitet 

ochnekonomi). 

 
 

2:10 ÖVRIGA KOMMENTARER 
KOMMENTARER KRING DOKUMENTHANTERINGSSYSTEMET PC-DOC 
 
- Det är bra för förankringen inåt, att cheferna är med i utvecklingsprocessen (högsta 

chef). 
- Ledningsbeslut skulle kunna stödjas bättre av IT (högsta chef). 
- Kan ej undvaras. Kan snabba upp informationen. Upplysningskälla. Viktigt med 

försiktighet så att inte mänskliga relationer skadas. IT är ett arbetsredskap. Vår 
satsning är en marknadsföringsåtgärd. Kompetenshöjningen är positivt för personalen. 
Merarbetet med systemet negativt. Den effektivisering som uppnåtts kan ej hänföras 
till IT (ledande politiker). 

- Kontakter med andra kan försämras av systemet. Ny arbetsorganisation är ej klar. 
Systemet, och sättet att arbeta, ska införas steg för steg – ej klart ännu. Oklarhet 
om nytt arbetssätt (handläggare vid informationsdisk). 

- Hoppas på en jämnare maktfördelning mellan politiker och tjänstemän med hjälp av 
systemen. Bärbara PC och tillgång till systemen blir ett bra verktyg framöver (högsta 
politiska ledning). 

- Är i stort nöjd med systemen. De är väldigt effektiviserande. Export av dokument 
från ordbehandling blir bra. Dokumenthanteringssystemet kommer att innebära att vi 
överlappar varandras frågor. För närvarande 20 – 30 % som ej använder systemet. Vi 
anställda har fått mer hela arbetsuppgifter på grund av systemet. Har själv blivit 
handläggare (handläggare på låg nivå). 

- Dokumenthanteringssystemet har tillkommit genom övertalning av en eldsjäl. Alla blev 
överbevisade. Det kommer att fungera. Handläggare är beredda. Det har egentligen 
handlat om nedskärningar och besparingar, men det har ingen vågat säga. Tidigare 
ADB-grupp var eldsjälens förlängda arm (förvaltningschef). 

- Den nya informationsfunktionen har planerats dåligt, men det blir spännande med mer 
hela arbetsuppgifter.  

 
 
Datorberoende ”ja”  ej aktuellt – övriga kommentarer. 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att: 
 
- Det finns väldigt mycket som måste göras och beaktas för att få 

dokumenthanteringssystemet att fungera bra för verksamheten.  



 

 140

- Förankring inåt ett viktigt medel för implementation. 
- Ledningsbeslut kan också behöva IT-stöd. 
- Kontakter mellan människor kan påverkas negativt av ett system. 
- Ett dokumenthanteringssystem förutsätter förändrade arbetsformer som också 

behöver införas. 
- Systemen kan påverka maktfördelningen i organisationen. 
- Är nöjd om systemen effektiviserar. 
- Arbetsuppgifter kan bli mer hela med hjälp av ett IT-stöd. 

 
 
 
5.4.4 Faktorer för IT-nytta 
Intervjuerna var inriktade på att ta del av intervjupersonernas 
IT-användning och nytta. En stor del av samtalen kom ändå att 
handla om införandet av dokumenthanteringssystemet som, 
enligt min bedömning, tagit mycket kraft av organisationen. Mitt 
samlade intryck av intervjuerna var att potentialen i dokument-
hanteringssystemet inte förverkligats. Personer på lednings-
nivåer hade upptäckt och börjat använda systemets kontroll-
möjligheter, men deras uttalanden om effektiviseringar i hand-
läggningen till följd av systemet stämde inte med den informa-
tion som kom från handläggarna. De var inte vara klara över hur 
dokumenthanteringssystemet var tänkt att fungera och de 
tycktes anse att mer utbildning i systemet skulle behövas. De 
ansåg också att sättet att organisera arbetet på basis av det nya 
systemets möjligheter inte var klarlagt.     

 
Ekonomiarbetet tycktes vara i behov av förbättrat IT-stöd ifråga 
om möjligheter att manipulera med de uppgifter som fanns 
lagrade. En intervjuperson önskade exempelvis kunna få ut 
periodiserade uppgifter ur systemet och en annan efterfrågade 
bättre funktionalitet i största allmänhet. Datorstödet för faktu-
rering och taxesättning fungerade tillfredställande. Vid sidan av 
ekonomiarbetet tycktes dokumenthanteringen påverka och 
skapa förväntningar ifråga om många olika typer av arbets-
uppgifter. Möjligheten att informera sig via dokumenthanterings-
systemet uppfattades som positiv av chefer. Handläggare på 
lägre nivå hade en annan syn på saken och hyste farhågor för att 
inte hitta informationen eller att inte kunna hantera systemet 



 

 141

tillräckligt bra. Ifråga om styrning och prioritering tycktes 
ledningsnivåerna betrakta dokumenthanteringssystemet som ett 
välbehövt  lednings- och styrningsverktyg. 
 
Datorberoendet för de olika typerna av grupperade arbets-
uppgifter framgår av sammanställningen i figur 5.2 . 
Siffrorna efter varje arbetsuppgift betecknar antal arbetsupp-
gifter med datorberoende respektive totalt antal arbetsuppgifter 
inom kategorin. Den sistnämnda uppgiften är inom parentes. 

 
GRUPPERAD ARBETSUPPGIFT & DATORBEROENDE 
Ekonomiarbete 5 (6) 
Ta fram beslutsunderlag, besluta 0 (2) 
Skriva, producera material 4 (4) 
Informera sig, informera 1 (3) 
Styra, prioritera, organisera – oklart av intervjusvaren 
Kommunicera – oklart från intervjusvaren 
Beräkna – oklart från intervjusvaren 
Registrera, diarieföra 1 (1) 
Utreda, handlägga, bevaka 2 (2) 
Övriga kommentarer – uppgiften ej relevant 

Figur 5.2  Datorberoende – Fall 2 
 
Ekonomiarbete, skrivarbete, registrering, handläggning och 
ärendehantering har enligt intervjuerna högt datorberoende. I 
intervjuerna har uppgiften om datorberoende inte fångats för 
arbetsuppgifter inom tre områden.  
 
Slutsatserna, om vilka faktorer som enligt undersökningen 
bidrar respektive motverkar att IT-systemen uppfattas som 
nyttiga, har, liksom i det första fallet, tagits fram i två steg och 
grupperats i kategorier. I ett första steg grupperade jag egna 
tankar och tolkningar av intervjusvaren, på det sätt som tidigare 
redovisats i sammanställningarna 2:1 - 2:10. I ett andra steg drog 
jag slutsatser ifråga om faktorer för IT-nytta. 
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_________________________________________________________________ 
SYSTEM 
System ska förändras och anpassas. 
System ska lösa sådana uppgifter som de ”egentligen kan”. 
Det är viktigt att hitta bland all information i systemet. 
Tillgängligheten är viktig när man vant sig/behöver arbeta med ett system. 
Ett IT-stöd kan förbättra i en mängd olika avseenden (snabbhet, effektivitet, 
ekonomi) 
 
Faktorer för IT-nytta: 
- Förändring och anpassning av system är viktigt 
- System ska användas till sådant de ”kan” och är bra på. 
- Det är viktigt att fastställa vad som är målet med ett system. 
- Informationen i ett system bör vara lämpligt strukturerad. 
- Tillgängligheten är viktig när man är  beroende av systemet  

 
 

KUNSKAP 
Om man ska använda ett system måste man kunna tolka och förstå innehållet i 
systemet. 
Det är viktigt att få utbildning i ett system. 
Det är bra att kunna göra egna utsökningar. 
 
Faktorer för IT-nytta: 
- Användningen av uppgifter från ett system behöver bygga på kunskaper om 

sakområdet så att tolkningen blir rimlig. 
- Det är viktigt kunna använda  IT-systemen som stöd för det egna arbetet 
- Det är viktigt att få utbildning i ett system. 

 
VERKSAMHET 
En kontrollmöjlighet som ett IT-system möjliggör kan vara effektiviserande. 
Systemen kan vara ett redskap för kontroll. 
Dokumenthanteringssystemet snabbar upp arbetsprocessen och det är bra. 
Arbetsuppgifter kan bli mer hela med hjälp av ett IT-stöd. 
   
Faktorer för IT-nytta: 
- IT-stöd för kontroll och snabbare processer är önskvärt 
- Mer hela arbetsuppgifter till följd av IT-systemen  

 
SYSTEMANVÄNDNING 
Datorstöd passar inte för alla typer av arbetsuppgifter. 
Ledningsbeslut kan också behöva IT-stöd. 
Är nöjd om IT-systemen effektiviserar. 

 
Faktorer för IT-nytta: 
- Även ledningsnivåernas behov av IT-stöd bör beaktas. 
- System ska inte användas till alla typer av arbetsuppgifter 
- Systemen ska vara effektiviserande. 
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PÅVERKAN OCH POLICY 
Systemen kan påverka maktfördelningen i organisationen. 
Kontakter mellan människor kan påverkas negativt av ett system. 
Användningen av mail kan leda till en annan kultur ifråga om kommunikation. 

 
Faktor för IT-nytta: 

- Oönskade effekter av system ska undvikas – mindre mänskliga kontakter, 
maktfördelning, kultur. 

 
ÖVRIGT  
Det finns väldigt mycket som behöver göras och beaktas för att få 
dokumenthanteringssystemet att fungera bra i verksamheten. 
Ett dokumenthanteringssystem förutsätter förändrade arbetsformer som också 
behöver införas. 

 
Faktor för IT-nytta: 
- Ett system kan förutsätta förändrade arbetsformer / förändrad organisation – 

ett planerings- och implementationsarbete erfordras. 
 
   

 
Resultatet av den andra fallstudien blev följande femton faktorer 
för IT-nytta: 
 
1. Förändring och anpassning av system är viktigt 
2. System ska användas till sådant de ”kan” och är bra på. 
3. Det är viktigt att fastställa vad som är målet med ett system. 
4. Informationen i ett system bör vara lämpligt strukturerad. 
5. Tillgängligheten är viktig när man är  beroende av systemet 
6. Användningen av uppgifter från ett system behöver bygga på 

kunskaper om sakområdet så att tolkningen blir rimlig. 
7. Det är viktigt kunna använda  IT-systemen som stöd för det egna arbetet 
8. Det är viktigt att få utbildning i ett system. 
9. IT-stöd för kontroll och snabbare processer är önskvärt 
10. Mer hela arbetsuppgifter till följd av IT-systemen  
11. Även ledningsnivåernas behov av IT-stöd bör beaktas. 
12. System ska inte användas till alla typer av arbetsuppgifter 
13. Systemen ska vara effektiviserande. 
14. Oönskade effekter av system ska undvikas – mindre mänskliga 

kontakter, maktfördelning, kultur. 
15. Ett system kan förutsätta förändrade arbetsformer / förändrad 

organisation – ett planerings- och implementationsarbete erfordras 
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5.5 Den tredje fallstudien 
Det här fallet skiljer sig från de två föregående i ett par 
avseenden.  Intervjuerna är genomförda med en grupp 
handläggare som alla utförde samma typ av arbetsuppgifter. I de 
två tidigare fallen fanns en spridning i uppgifter och roller hos 
intervjupersonerna. Anledningen till att utvärderingen 
genomfördes var att lokalkontoret varit försöksverksamhet för 
ett handläggningsstöd som skulle utvärderas. Jag genomförde 
undersökningen med analysmodellen som grund och har 
därigenom fått en bild av handläggarnas totala IT-stöd. 
Intervjuerna fick dock en betoning på handläggningsstödet, 
eftersom förväntningarna var att en utvärdering av den 
programvaran skulle göras.  
 
Jag har valt att redovisa det här fallet på en mer övergripande 
nivå än de två tidigare. Anledningen är, att genomgången av 
rehabiliteringshandläggarnas arbetsuppgifter var mycket 
detaljerad98. Jag bedömer därför, att den sammanfattande 
beskrivning som ges är tillräcklig för att illustrera den under-
sökta situationen och fånga för fallet relevanta faktorer för IT-
nytta.  
 

 
5.5.1 Verksamhetsbeskrivning 
Detta fall var ett lokalkontor vid en försäkringskassa. Vid försäk-
ringskassan handlades flera olika typer av socialförsäkringsär-
enden. Verksamheten var som jag uppfattade det präglad av 
kundfokusering, regleltillämpning99 och utbetalningar. 
 
Arbetet som rehabiliteringshandläggare innebar bland annat, att 
fungera som samordnande funktion i rehabiliteringsärenden. En 
viktig arbetsuppgift för rehabiliteringshandläggarna var samord-
ningsansvaret och upprättandet av en rehabiliteringsplan för  

                                                                   
98 Detaljerna framgår av svarssammanställningen i bilaga 5 
99 Förmånerna är lagstadgade 
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klienten. Detta arbete innebar kontakter med interna intressenter  
till exempel handläggare av sjukpenningärenden och förtroende-
läkare, och även med externa intressenter såsom arbetsförmed-
ling, kommun och olika typer av rehabiliteringsanläggningar. 
Vid det här lokalkontoret hade man valt att bygga upp verksam-
heten enligt specialiseringsprincipen, men teamarbete mellan 
handläggare inom sjukförsäkring och rehabilitering var under 
utveckling.  

 
 

5.5.2 Intervjuer 
Jag genomförde 13 intervjuer och använde en utvecklad 
intervjuguide (se bilaga 4) som stöd. Den utvecklade intervju-
guiden gav ett bättre stöd för ambitionen att ta utgångspunkt i 
arbetsuppgifterna.  

 
 

5.5.3 Arbetsuppgifter och IT-stöd 
Svårigheten i genomförandet av denna undersökning bestod i att 
i efterhand gruppera handläggarnas arbetsuppgifter så, att alla 
typer av arbetsuppgifter som framkommit vid intervjuerna 
skulle ”få plats” i en igenkännbar struktur. Med intervjuerna 
som grund grupperade jag rehabiliteringshandläggarnas arbets-
uppgifter i sju kategorier. Kategorierna täckte arbetsuppgifterna 
som framkom i undersökningen: 

 
- Bevaka och hålla reda på 
- Informera sig 
- Kommunicera 
- Utreda dokumentera 
- Samordna 
- Finna lösningar 
- Besluta 

 
De IT-system som användes av rehabiliteringshandläggarna var 
ett handläggningsstöd,  ett system för registrering av pågående 
ärenden, ett mall- och blanketthanteringssystem, ett stordator-
baserat system för utbetalningar, försäkringshistorik och 
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beräkningar, ett mailsystem, samt två system för registrering av 
statistikuppgifter. 
 
Sammanställningen nedan är en sammanfattning av kommen-
tarer från samtliga områden. Sammanfattningen är gjord på så 
sätt, att ett antal beskrivande kommentarer lyfts ut från varje 
delområde och i ett par fall från delrapporten100. Kommentarerna 
är strukturerade efter samma indelningsgrund som användes vid 
analys i de två första fallen (se bilaga 6).  
 
3:1  KOMMENTARER ARBETSUPPGIFTER OCH IT-STÖD  
SYSTEM 
- De fördefinierade bevakningsanledningarna täcker inte alla förekommande fall och de 

listor man kan få är sorterade i personnummerordning. 
 
-  Om personen flyttar uppstår problem, ansvaret flyttar men informationen följer inte 

med i ett enkelt handgrepp, vilket man kunde önska. 
 
- I LS sker sökning med hjälp av personnummer. Det skulle varit suveränt med sökning 

på namn. Att avbryta och fråga efter personnumret känns fel. Man skulle kunna ge 
bättre service om man enkelt kunde lista sig till vem man talar med. 

 
- Att hoppa mellan systemen känns gammalmodigt. 
 
- Ett förskräckligt helvete att hoppa mellan systemen. 
 
- Det är en brist att handläggarnamnet försvinner, när ett ärende avslutas. Om ärendet 

blir aktuellt igen kunde den uppgiften varit bra att ha. 
 
SYSTEMANVÄNDNING 
- Bevakningslistan används. Ett fritextsfält för egna kommentarer hade underlättat 

avsevärt. 
 
- En checklista skulle ha varit tillhjälp. 
 
- Statistikregistrering vid avslutning av ett ärende. Den halvautomatiska ”bryggan” 

mellan XX och YY fungerar i 25 % av fallen, besvärande brist. 
 
- Att fritt kunna registrera bevakningsanledning, att kunna skriva in vad man skulle kolla 

upp. Effekter av dessa förbättringar skulle vara, att man kunde sluta kolla i akten, man 
kunde även bättre svara i varandras telefoner. 

 
                                                                   

100 Gäller allmänna kommentarer: hoppning mellan system/allmän nytta. Dessa kommentarer var 
inte direkt kopplade till en specifik arbetsuppgift utan förekom på flera ställen. Den redovisades 
därför på annan plats i fallstudierapporten (Implementering Lokala S version 2.0 – Utvärdering av 
pilotinstallation. Verksamhetsnytta?, Riksförsäkringsverket 1998).  
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- Registrering av beslut helt OK. Det som är fel är dubbelregistreringen. Skulle förstå 
vinsten med LS om man slapp YY. Man registrerar också i akten. 

 
- Systemet NN jättebra för att hämta blanketter, journalblad och för att skriva – men 

man skriver alltid på papper i akten också. 
 
- Datorberoende, systemkrasch dåligt ”från intervjuer” 
 
- Systemet spar tid när det gäller att hitta ärenden. Man får en överskådlig bild per 

person. Jag har nytta av systemet. Sköter mig själv. Är också en kontroll på att 
rehabiliteringen sköts. 

 
- Systemet är en kontroll på att rehabiliteringsarbetet fungerar. Om det är en hjälp för 

handläggaren är ett frågetecken. Det tar ju tid att mata in alla uppgifter också. 
 
ÖVRIGT 
- Kan inte förstå syftet med att ZZ används. 
 
- Inget stöd ifråga om vilka kontakter man har. Vilka personer som ingår i nätverket 

kring en person framgår av akten. 
 
- En bild i LS över aktörer i ett ärende skulle vara bra. 
 
- Man skulle kunna lägga in en förteckning över producenter och rehabiliteringsaktörer. 

Även erfarenhetsåtervinning vore bra. 
 
- Ingen nytta av systemet i samordningsrollen. 
 
TANKAR / TOLKNINGAR AV INTERVJUSVAREN 
De intervjuade verkar anse att:  
 
SYSTEM 
- Om systemet ska stödja handläggningen är all funktionalitet som bidrar i det 

avseendet viktig – det ska stämma med hur man vill arbeta. 
- Systemen borde vara integrerade med varandra – ingen hoppning. 
 
SYSTEMANVÄNDNING 
- Effektivisering av det egna arbetet är viktig. 
- Registrering i flera system uppfattas som onödigt utfört arbete –systemen borde 

kunna kommunicera med varandra utan inblandning från handläggare. 
 
ÖVRIGT 
- Rutiner och arbetsorganisation behöver förändras om man ska få effektiviserande 

effekter av systemen. 
- Funktionalitet för områden som ej omfattas av IT-stöd efterfrågas (kontakter, 

kommunikation, aktörer) 
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Mitt sammanfattande intryck är, att handläggarna var dator-
beroende i hög grad och att de hade en hög ärendebelastning. 
Kraven på att systemen skulle fungera smidigt och enkelt för-
stärktes av dessa faktorer. Många kommentarer handlade om till 
synes små detaljer, men handläggarna hade inget val bort från 
systemen. Möjligheterna att arbeta effektivt var därför i hög grad 
avhängigt av systemens sätt att fungera – var för sig och till-
sammans. Om ett system ger ett positivt bidrag kan den positiva 
effekten förtas av en ej anpassad rutin/arbetsform eller av ett 
annat IT-system som måste förses med information på manuell 
väg.     

 
 

5.5.4 Faktorer för IT-nytta 
Faktorerna för IT-nytta sammanfaller med de tankar/tolkningar 
som redovisades i sammanställningen ovan. Min analys av hand-
läggarnas kommentarer resulterar därmed i nedanstående sex 
faktorer för IT-nytta.   
 
1. Om systemet ska stödja handläggningen är all funktionalitet som bidrar 

i det avseendet viktig – det ska stämma med hur man vill arbeta. 
2. Systemen borde vara integrerade med varandra – ingen hoppning. 
3. Effektivisering av det egna arbetet är viktig. 
4. Registrering i flera system uppfattas som onödigt utfört arbete –

systemen borde kunna kommunicera med varandra utan inblandning 
från handläggare. 

5. Rutiner och arbetsorganisation behöver förändras om man ska få 
effektiviserande effekter av systemen. 

6. IT-funktionalitet för områden som ej omfattas av IT-stöd efterfrågas 
(kontakter, kommunikation, aktörer) 
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5.6 Implementationsundersökningen 
Resultatet av undersökningen – 130 faktorer för implementa-
tion–  har grupperats i tre av de fyra kategorier som fanns i den 
analysmodell Walsham (1993) beskrivit och använt101 - innehåll, 
omgivning och process. Analysmodellkomponenten omgivning 
/process har valts bort på grund av att den beskriver ett dyna-
miskt skeende som inte fångats i den typ av undersökning jag 
genomfört. Komponenten beskriver hur den sociala strukturen 
påverkats av människors handlingar.  
 
Syftet med att använda komponenter från Walshams analys-
modell har varit att strukturera undersökningsmaterialet så att 
en så rik bild möjligt skulle erhållas.  Jaghar inte haft möjligheter 
eller ambition att matcha faktorerna ”perfekt” mot analysmo-
dellen. Sätten att genomföra undersökningar – longitudinella 
studier respektive en enkät/attitydundersökning – är olika vilket 
även fokus i undersökandet varit. Jag har eftersökt införarper-
soners syn på implementation medan Walshams syfte var att 
förstå en implementationsprocess över tid. Den gruppering jag 
använt har kompletterats med en kategori ”övrigt” för de fak-
torer som inte passat in i ovan nämnda kategorier. Resultaten 
redovisas i övrigt efter ett mönster som liknar presentationen av 
fallstudierna. 
 
 
5.6.1 Verksamhetsbeskrivning 
RING102 är ett nätverk av medelstora och stora organisationer, 
offentliga och privata, med det gemensamt, att samtliga arbetar 
med att införa systemutvecklingsmodellen RUP. Nätverket bil-
dades av Riksförsäkringsverket, RFV Data. Syftet var att skapa 
ett forum för öppet erfarenhetsutbyte kring implementations-
arbetet.  
 
 
 

                                                                   
101 Figur 4.3 sidan 81.  
102 RUP Implementing Network Group (namnet fungerar även på svenska) 
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I ett tidigt dokument, fastställt på ett av nätverkets första möten, 
angavs ramarna för arbetet. Bland annat fastställdes att: 
 
- Nätverket var öppet för implementerande verksamheter – inte för 

konsulter. 
- Intern öppenhet och externt skydd av deltagande verksamheters 

integritet. 
 

Nätverket ägnar sig åt att utbyta erfarenheter kring införande-
arbetet. Två möten eller konferenser per år genomförs. Nätverks-
deltagarna turas om att vara ”nätverksvärd” och arrangera kon-
ferenserna. Undersökningen genomfördes på nätverkets sjunde 
träff. 
 
 
5.6.2 Undersökning 
Frågorna besvarades av 14 personer verksamma med att imple-
mentera RUP och tillhörande systemutvecklingsverktyg. Kom-
mentarerna till frågorna skrevs ned på notislappar. Inför under-
sökningen informerades gruppen om förutsättningarna - syfte, 
tid för genomförande (20 min.) och att fritt antal kommentarer 
kunde lämnas. Frågorna som användes var: 

 
- Ange kritiska framgångsfaktorer för införandearbetet - att implementera 

systemutvecklingsmodellen RUP. 
- Vilka intressenter bör delta i införandearbetet? Vilka intressenter har 

deltagit? 
- Ange konkreta egenupplevda misslyckanden och tillkortakommanden i 

införandearbetet. 
 

Fråga två gav upphov till frågor om frågan103 och svaren blev av 
det skälet svåra att tolka. Den frågan har därför plockats bort 
från redovisningen som följer. En sammanställning av undersök-
ningsmaterialet (Fagerström, 2002) distribuerades till de som 
deltagit i undersökningen. Tanken var att undersökningen skulle 

                                                                   
 
 
 
103 Den var uppenbarligen otydligt formulerad. 
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följas upp med en temadag om implementation. Temadagen gen-
omfördes dock inte på grund av för få anmälda deltagare. 
 
 
5.6.3 Att implementera  
I bilaga 8 finns samtliga kommentarer/svar på de två kvar-
stående frågorna. Här följer den gruppering av kommentarerna 
som beskrevs i inledningen till det här avsnittet. Överst i varje 
presentationsruta finns en beskrivning av vad aktuell kompo-
nent avser. Rubrikerna för strukturering (från figur 4.4) visas 
inom parentes. Rubriker som täcker innehållet i kommentarerna 
från notislapparna följer därefter104. Under varje rubrik redovisas 
exempel på innehåll från kommentarerna samt siffror som hänvi-
sar till de faktorer som legat till grund för rubriken. Mina tankar 
och tolkningar av resultaten finns längst ner i varje presenta-
tionsruta.  
 
Bilaga 9 innehåller sammanställningar av samtliga kommentarer 
per presentationsruta. 

 
 

4:1 INNEHÅLL 
En detaljerad fallbeskrivning: företaget, affärsidén och problem innan nytt IS, 
genomförande av systemutveckling, kravspecifikation, beslut, implementation, vad hände 
ytterligare? (Förändringsvision/Autonomi-kontroll/Kravspecifikation/Fokus i 
systemutvecklingen/Implementationsmått/Lärande/Syfte och faktorer för utvärdering) 
 
KRAV PÅ KOMPETENS OCH UTBILDNING 
Medarbetare behöver ha kompetens och mycket utbildning: 2, 17, 27, 30, 37, 42, 49, 78, 
82, 96, 98, 101, 127.  
 
BEHOV OCH MOTIVATION  
Det som ska införas behöver uppfattas som behövt i verksamheten och det ska dessutom 
vara förstått: 33, 71, 73, 89, 125, 128. 
 
ANPASSNING AV DET SOM SKA INFÖRAS 
Anpassning av det som ska införas till den egna verksamheten: 25, 59, 68, 84. 
 
PLANERING OCH SÄTT ATT INFÖRA 
Planera och beakta allt som går. Ingen detalj är för liten: 3, 13, 26, 29, 31, 36, 39, 43, 47, 
52, 55, 58, 60, 70, 77, 94, 97, 99, 104, 107, 112, 113, 114, 122, 129. 

                                                                   
104 Gruppering under rubriker är gjord av läsbarhets- och utrymmesskäl.  
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STYRNING OCH RESURSER 
Ha kostnadstäckning och styr införandet: 20, 79, 85, 56, 124. 
 
PRAKTISKA PROBLEM 
Svårigheter och kvalité: 76, 93, 103, 108, 109, 110. 
 
TANKAR / TOLKNINGAR AV  KOMMENTARERNA 
De som deltagit i undersökningen – införarna – verkar anse att:  
 
- Det som ska införas bör tillgodose ett behov i verksamheten. 
- Det som ska implementeras behöver anpassas efter verksamheten. 
- Verksamheten behöver ha eller skaffa egen kompetens i det som ska införas. 
- Sättet att arbeta med implementationen är kritiskt – alla detaljer måste vara på plats 

och ingen detalj är för liten för att uppmärksammas. 
  

 
 

4:2 SOCIAL OMGIVNING 
Socialt sammanhang: Web-modeller105 – En ansats för att studera ett informations-
systems omgivning. Modellen dra breda gränser runt informationssystemet och studerar 
sociala relationer, infrastruktur hos organisationen , makt- och  historia från utvecklings- 
och användningsprocessen samt infrastrukturen för support. (Historiskt/Andra 
nivåer/Ledningens attityd/Projektgruppens sammansättning/Ledningsstil/Ansvar för 
implementationen/intressenters åsikter/Konflikt mellan intressenter) 
 
LEDNINGSSTÖD 
Ledningen ska stödja, styra och förstå det som ska införas liksom villkoren för  
införandearbetet: 4, 8, 10, 14, 19, 32, 45, 46, 57, 64, 66, 72, 74, 106, 130. 
 
TILLGÅNG TILL STÖD  
Personer som behärskar det som ska införas är ett måste: 12, 23, 48, 54, 61, 67, 80, 83, 
92, 117. 
 
KRAV PÅ INFÖRARORGANISATIONEN  
Genomförande och kvalité på införarprojektet (ofta ett projekt): 22, 35, 111, 119, 121. 
 
TANKAR / TOLKNINGAR AV  KOMMENTARERNA 
De som deltagit i undersökningen – införarna - verkar anse att:   
 
- Ledningens vilja, aktiva insatser och stöd är helt avgörande för möjligheterna att 

implementera. 
- Brukarna behöver infrastruktur runt det nya -  någon form av användningsstöd. 
- Sättet att organisera och bemanna införandeorganisationen är en kritisk faktor. 
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4:3 SOCIAL PROCESS 
Social process bestående av: Kultur - subkulturer och olika åsikter - policy , kontroll,  
självständighet och moral. Ger underlag för förståelse av den politiska processen i fallet 
som studeras. (Kulturell förändring/Politisk förändring/Deltagare/Utbildning/Imple-
mentationsprocess/Förändringsarbete/Fler-stegs-process för utvärdering/Utvärdering 
som lärande) 
 

INFORMATION, BUDSKAP OCH FÖRANKRING 
Olika förslag om hur man ska få processen att komma igång/ gå framåt tex. genom 
information, lyhördhet och intresseskapande åtgärder: 40, 9, 15, 21, 24, 28, 75, 95, 100, 
126. 
 
HUR MÄNNISKORNA MÅSTE VARA 
Entusiastiska, motiverade, trygga och engagerade: 1, 6, 7, 38, 53. 
 
KRAV PÅ ORGANISATIONSKULTUREN 
Förändrings- /utvecklingsinriktad och mogen: 34, 115, 118. 
 
OVILJA TILL FÖRÄNDRING 
Exempel på och förslag gällande förändringsoviljan: 81, 95, 105, 123. 
 
TANKAR / TOLKNINGAR AV  KOMMENTARERNA 
De som deltagit i undersökningen – införarna - verkar anse att: 
 
- Oviljan att tillämpa det nya som ska införas behöver påverkas. 
- Sätten att påverka förändringsovilja kan vara information och ”förankring”. 
- Organisationen ska ha en förändringskultur. 
- Framgångsrik implementation förutsätter koncensusinriktade arbetsformer under hela 

processen. 
 

 
 

4:4 ÖVRIGT 
 
ORGANISATIONENS BESKAFFENHET 
Mogen organisation och dessutom lagom stor: 5, 44, 69, 120. 
 
INDIVIDUELLA INSATSER 
Man behöver tillgång till eldsjälar och champions: 11, 16, 41, 63, 86. 
 
KNEP I INFÖRANDEARBETET 
Hur man gör för att få med sig människorna tex. uppmärksamma ”success stories”, införa 
belöningssystem alternativt bestraffning: 18, 50, 51, 62. 
 
VAD KAN INTRÄFFA SOM FÖRSTÖR 
Omorganisation, för få användare och personal som blir utbränd: 65, 87, 88, 90, 91, 102, 
116.   
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TANKAR / TOLKNINGAR AV  KOMMENTARERNA 
De som deltagit i undersökningen – införarna - verkar anse att: 
 
- Organisationen behöver vara mogen för det som ska införas och dessutom lagom stor. 
- Eldsjälar är nödvändiga för implementationen. 
- Man behöver makt bakom orden om att något ska införas. 
- Förändrade organisatoriska förutsättningar kan haverera implementationen. 
 

 
Mitt samlade intryck är att de personer som deltog i implementa-
tionsundersökningen har kunskaper och många förslag på vad 
de kan och bör göra i rollen som införarpersoner. Rubriken 
”planering och sätt att införa” som samlat flest faktorer inne-
håller en stor del av dessa förslag. Av de rubriker som beskriver 
nödvändiga förutsättningar för implementation kan flest faktorer 
placeras in under rubrikerna ”ledningsstöd”, ”kompetens”, ”till-
gång till stöd” och ”information, budskap och förankring”. Av 
de sist nämnda rubrikerna är ”ledningsstöd” det område som 
enligt min erfarenhet och bedömning är svårast att åstadkomma 
när man har rollen som införarperson. 
  
 
5.6.4 Faktorer för implementation 
Resultatet av implementationsundersökningen blev följande 15 
faktorer för implementation: 
 
1. Det som ska införas bör tillgodose ett behov i verksamheten. 
2. Det som ska implementeras behöver anpassas efter verksamheten. 
3. Verksamheten behöver ha eller skaffa egen kompetens i det som ska 

införas. 
4. Sättet att arbeta med implementationen är kritiskt – alla detaljer måste 

vara på plats och ingen detalj är för liten för att uppmärksammas. 
5. Ledningens vilja, aktiva insatser och stöd är helt avgörande för 

möjligheterna att implementera något nytt. 
6. Brukarna behöver infrastruktur runt det nya -  någon form av 

användningsstöd. 
7. Sättet att organisera och bemanna införarorganisationen är en kritisk 

faktor. 
8. Ovilja att tillämpa det nya som ska införas kan påverkas. 
9. Sätten att påverka förändringsovilja kan vara information och 

”förankring” . 
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10. Organisationen ska ha en förändringskultur. 
11. Framgångsrik implementation förutsätter koncensusinriktade 

arbetsformer under hela processen. 
12. Organisationen behöver vara mogen för det som ska införas och 

dessutom lagom stor. 
13. Eldsjälar är nödvändiga för implementationen. 
14. Man behöver makt bakom orden om att något ska införas. 
15. Förändrade organisatoriska förutsättningar kan haverera 

implementationen. 
 
Faktorerna illustrerar att införandearbetet är en komplex 
verksamhet och process. Personer i en införarroll har enligt min 
bedömning störst möjligheter att påverka sådant som rör 
innehållet - faktorerna 2, 3, 4 och 7 . Övriga faktorer har med 
organisationens sätt att fungera och hantera förändringsarbetet. 
En person i en införarroll kan ha önskemål i dessa avseenden 
men mycket begränsad (ingen) makt/möjlighet att förändra.  
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6. ANALYS 
Frågan om varför IT-system kommer till nytta kan diskuteras ur 
många infallsvinklar och ett antal har avhandlats så här långt. I 
det här kapitlet analyseras resultaten från genomförda undersök-
ningar. Två huvudtyper av analyser genomförs. I avsnittet 
faktorer för IT-nytta analyseras faktorerna i sig från några olika 
perspektiv. Bland annat appliceras de empiriskt funna faktorerna 
på ett antal andra analysmodeller för utvärdering av IT-system, 
som tidigare behandlades i metodkapitlet106. I följande avsnitt, 
faktorer och förutspådda mönster, är analysmodellen utgångspunkt 
för analys och diskussion och resultaten från fallstudierna  
matchas mot den organisatoriska nivån i analysmodellen. 
 
Resultatet av implementationsundersökningen analyseras genom 
att faktorerna för implementation matchas mot de delar av orga-
nisationens handlande som behandlar implementation. Kapitlet 
avslutas med en analys av hur användbar analysmodellen varit. 
 
I bilaga 6 är samtliga funna faktorer för IT-nytta redovisade per 
fall och valt område för beskrivning och i bilaga 7 finns mot-
svarande sammanställning relaterad till använd litteratur-
referensram. 

 
 

6.1 Faktorer för IT-nytta 
I det följande ska fallstudiernas faktorer för IT-nytta analyseras.  
I det här avsnittet är det faktorerna i sig som är i fokus för 
intresset.  
 
De jämförelser med andra modeller för analys som presenteras 
gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar eller match-
ningar. De personer som utarbetat modellerna har haft en dju-
pare och mer insiktsfull förståelse för de begrepp modellerna 
omfattar. Jämförelserna som genomförts är intressanta, eftersom 
artiklarna som använts behandlar  utvärdering och förståelse av 

                                                                   
106 Avsnitt 3.1.1 Utvärdering av IT-system 
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IT-användning ur andra perspektiv än analysmodellen. De 
faktorer för IT-nytta som blivit resultat av här redovisade 
undersökningar kommer därigenom att belysas ur nya 
perspektiv. Jag har haft ambitionen att genomföra analyserna 
öppet, så att du som läser ska kunna bilda dig en uppfattning om 
hur de genomförts. Bedömningarna har tagits fram i en iterativ 
process och jag har vid olika tillfällen i den processen reviderat 
en tidigare gjord bedömning. Jag menar att analyserna ska 
betraktas som ett antal möjliga infallsvinklar för diskussion om 
undersökningsresultaten – faktorerna för IT-nytta. 
 
Resultatet av fallstudierna var att 33 faktorer för IT-nytta identi-
fierades /tolkades som resultat. I de 33 faktorerna förekommer 
faktorer som beskriver samma typ av företeelse. Om faktorerna 
reduceras för dessa dubbleringar kvarstår 25 faktorer. De reduk-
tioner som enligt min tolkning kan göras visas inom parentes 
efter aktuella faktorer. I analyserna som följer används de 33 
faktorerna som utgångspunkt, eftersom en faktors ursprung är 
intressant när de olika fallen jämförs. 
 
1. System ska vara  integrerade (29, 31). 
2. System ska vara uppgiftsanpassade (19, 28). 
3. System ska vara enkla att använda. 
4. System ska vara pålitliga och genomskinliga. 
5. Kunskap i systemanvändning viktig (20). 
6. System behöver anpassas efter verksamheten (13). 
7. System ska vara effektiviserande för det egna arbetet (25, 30). 
8. En tydlig policy för IT-användning behöver finnas. 
9. Organisationen bör satsa på system som användarna bedömer att de 

behöver och vill ha.  
10. Individerna i organisationen ska medverka /ha makt över 

systemanskaffning och systemutveckling.  
11. Man behöver någonstans att vända sig med förändringsförslag. 
12. Man kan som individ anses sig behöva agera utifrån en egen policy 

ifråga om IT-användning och datorinköp. 
13. Förändring och anpassning av system är viktigt (6). 
14. System ska användas till sådant de ”kan” och är bra på.  
15. Det är viktigt att fastställa vad som är målet med ett system. 
16. Informationen i ett system bör vara lämpligt strukturerad. 
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17. Tillgängligheten är viktig när man är  beroende av systemet. 
18. Användningen av uppgifter från ett system behöver bygga på 

kunskaper om sakområdet så att tolkningen blir rimlig. 
19. Det är viktigt kunna använda  IT-systemen som stöd för det egna arbetet 

(2, 28). 
20. Det är viktigt att få utbildning i ett system (5). 
21. IT-stöd för kontroll och snabbare processer är önskvärt. 
22. Mer hela arbetsuppgifter till följd av IT-systemen.  
23. Även ledningsnivåernas behov av IT-stöd bör beaktas.  
24. System ska inte användas till alla typer av arbetsuppgifter.  
25. Systemen ska vara effektiviserande (7, 30). 
26. Oönskade effekter av system ska undvikas – mindre mänskliga 

kontakter, maktfördelning, kultur. 
27. Ett system kan förutsätta förändrade arbetsformer / förändrad 

organisation – ett planerings- och implementationsarbete erfordras. 
28. Om systemet ska stödja handläggningen är all funktionalitet som bidrar 

i det avseendet viktig – det ska stämma med hur man vill arbeta (2,19). 
29. Systemen borde vara integrerade med varandra – ingen hoppning (1, 

31). 
30. Effektivisering av det egna arbetet är viktig (7, 25). 
31. Registrering i flera system uppfattas som onödigt utfört arbete –

systemen borde kunna kommunicera med varandra utan inblandning 
från handläggare (1, 29). 

32. Rutiner och arbetsorganisation behöver förändras om man ska få 
effektiviserande effekter av systemen. 

33. IT-funktionalitet för områden som ej omfattas av IT-stöd efterfrågas 
(kontakter, kommunikation, aktörer). 

 
Faktorerna 1-12 kom från den första fallstudien, faktorerna 13-27 
från den andra och faktorerna 28-33 från den tredje fallstudien. 
Att antalet faktorer är färre i den tredje undersökningen beror 
enligt min bedömning på att samtliga intervjupersoner hade 
samma typ av arbetsuppgifter och IT-stöd. Detta förhållande 
medförde att spridningen i vilka frågor intervjupersonerna tog 
upp under intervjuerna blev mindre. Detta medförde i sin tur att 
ett mindre antal faktorer identifierades i den studien. 
 
De faktorer som förekom i samtliga fall handlade om effektivi-
sering av det egna arbetet (7, 25 och 30) och om användbarhet / 
anpassning till det egna arbetet (2, 19 och 28). Faktorer som 
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förekom i två av de undersökta verksamheterna var behov av 
kunskap i systemanvändning (5, 20), verksamhetsanpassning (6, 13) 
och behov av integration mellan olika system(1, 29 och 31),  .  
 
Ambitionen har varit att undersöka vilka faktorer som bidrar 
respektive motverkar att individerna uppfattar IT-system som 
nyttiga för det arbete de utför i verksamheten. De 33 faktorerna 
för IT-nytta är neutralt formulerade. Det är därför inte möjligt att 
dra slutsatser om vad individerna uppfattat som positivt respek-
tive negativt på basis av ovanstående uppräkning. Det som  
uttryckts positivt och negativt framgår emellertid av intervjuper-
sonernas utsagor. Jag använder därför det intervjupersonerna 
sagt som utgångspunkt för en bedömning av vad som uppfattats 
som positivt och negativt. Flertalet kommentarer gav antingen 
uttryck för krav på datasystemen eller för kritik mot systemens 
bidrag till det arbete som ska utföras. I varje delstudie förkom 
dock ett antal positiva kommentarer. I figur 6.1 redovisas de 
positivt uttryckta kommentarerna för fall ett. 
 
Positivt uttryckt om IT-nytta  
Bra och effektiviserande ”om att skriva” 
Adressetiketter – bra 
Bra! ”avser att informera sig med hjälp av 
dokumenthanteringssystem” 
Köpte systemet billigt, det fungerar bra. Har ytterligare 
funktioner som ej används. 
Bra ”ärendebevakning” 

Figur 6.1  Positiva utsagor – Fall 1 
 
De faktorer som uttrycktes i positiva termer var som framgår, 
sådant som uppfattas som effektiviserande eller på annat sätt bra 
för personen som använde systemet. 
 
I figur 6.2 sammanfattas de positivt uttryckta faktorerna för fall 
två. 

 
 
 
 



 

 161

 
Positivt uttryckt om IT-nytta  
Fungerar bra. Hanteringen har blivit effektivare ”om postkontrollen” 
Man kommer åt chefernas kalendrar 
Är i stort nöjd med systemen. De är väldigt effektiviserande ”del av kommentar” 
Smidigare ärendehantering och snabbare handläggning. Man behöver inte vänta på 
dokument. Samtidig handläggning är möjlig. Det är bra. 
Materialet kommer snabbare fram. Uppföljningen fungerar bättre, snabbare och 
mer frekvent. Minskade kopieringskostnader 

Figur 6.2 Positiva utsagor – Fall 2 
 
De tre första kommentarerna uttrycker sig positivt om sådant 
som uppfattas som effektiviserande. De två sista kommentarerna 
har dock en annan karaktär och uttrycker en förhoppning eller 
målsättning rörande goda effekter av dokumenthanterings-
systemet. Jag ställer mig dock frågande till om en analys inför 
anskaffning av systemet påvisade brister rörande just tidsåtgång 
vid åtkomst till dokument, handläggning av en handläggare i 
taget eller orimligt höga kopieringskostnader. Mitt intryck efter 
intervjuerna var att argumenten hämtats från marknadsföringen 
av den inköpta IT-produkten och att de nu användes i moti-
verande syfte. 
 
I det urval av kommentarer som presenterades i fall tre fanns de 
positiva kommentarer som framgår av figur 6.3. 
 
Positivt uttryckt om IT-nytta  
Systemet NN är jättebra för att hämta blanketter, journalblad och för att skriva 
– men man skriver alltid på papper i akten också  
Systemet spar tid när det gäller att hitta ärenden. Man får en överskådlig bild per 
person. Jag har nytta av systemet. Sköter mig själv. Är också en kontroll på att 
rehabiliteringen sköts. 
 

Figur 6.3 Positiva utsagor – Fall 3  
 
Som framgår är kommentarerna är även i detta fall kopplade till 
den egna effektiviteten och till utförandet av arbetsuppgifterna. 
 
Mitt samlade intryck av intervjuerna är att de negativt uttryckta 
kommentarerna kommit fram i högre grad än de positiva. Det 
verkar te sig naturligt att i en utvärderingssituation söka efter 
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förbättringsområden. De positiva kommentarerna som ”tagit sig 
förbi” detta mönster i intervjusituationen kan därför enligt min 
bedömning betraktas som starkare.  I detta avseende kan det 
vara intressant att diskutera i termer av positivt och negativt 
uttryckta kommentarer. Å andra sidan kan en kommentar –
positivt eller negativt uttryckt – betraktas som två sidor av 
samma företeelse. Ur detta perspektiv är det mindre intressant 
om en faktor för IT-nytta tolkas fram ur en positiv eller negativt 
uttryckt kommentar.  
 
I resultatredovisningen klassificerades de empiriskt funna fakto-
rerna för IT-nytta med hjälp av rubriker som beskrev innehållet. 
Begreppen system, kunskap, verksamhet, systemanvändning, 
påverkan och policy samt kategorin övrigt användes för ända-
målet. Områdena system, systemanvändning och området övrigt 
har faktorer från samtliga tre fall. Kategorierna kunskap, verk-
samhet respektive påverkan och policy har faktorer från de två 
första fallstudierna. En anledning till skillnaden i detta avseende 
skulle kunna vara att intervjuerna i den tredje fallstudien var 
starkare fokuserade. Fokus hamnade därigenom på system och 
systemanvändning. I kategorin övrigt fanns faktorer som 
handlade om förverkligande av potentialen i tekniken liksom 
efterfrågad och saknad funktionalitet.   
 
I artikeln som diskuterade IT-nytta ur ett serviceperspektiv 
(Whyte & Bytheway, 1996) beskrevs en ansats för att klassificera 
faktorer för IT-nytta som jag fann intressant. I studien som redo-
visades var de intervjuades avsikt och djupare mening med utsa-
gor om IT-nytta utgångspunkt för att karaktärsbestämma fakto-
rerna. Författarna visade, att de begrepp som kunde härledas 
från flest antal faktorer kopplade till informationssystemfram-
gång var begreppen ”effectiveness”  och ”up-keep”.   
 
Jag har jämfört samtliga empiriskt funna faktorer för IT-nytta 
med de två definitionerna och gjort följande bedömning. 
Begreppet ”effectiveness” matchade med 16 av de totalt 33 
faktorerna och begreppet ”up-keep” med 5 av faktorerna. Min 
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tolkning för att en faktor skulle kvalificera sig för tillhörighet 
under begreppet ”effectiveness” var att faktorn skulle beskriva 
önskemål med anknytning till den egna IT-användningen och 
effektiviteten. För begreppet ”up-keep” var motsvarande tolk-
ning faktorer som uttryckte önskemål /behov av uppdaterade 
och aktuella datasystem och påverkansmöjligheter. Som helhet 
kan konstateras att de två begreppen omfattar cirka 2/3 av det 
totala antalet faktorer i fallstudien. 
 
Effectiveness Fall  
System ska vara integrerade (1) 1 
System ska vara uppgiftsanpassade (2) 1 
System ska vara enkla att använda (3) 1 
System ska vara pålitliga och genomskinliga (4) 1 
System ska vara effektiviserande för det egna arbetet (7) 1 
Organisationer bör satsa på system som användarna bedömer 
att de behöver och vill ha (9) 

1 

Informationen i ett system bör vara lämpligt strukturerad (16) 2 
Tillgängligheten är viktig när man är beroende av systemet (17) 2 
Det är viktigt att kunna använda systemen som stöd för det 
egna arbetet (19) 

2 

System ska inte användas till alla typer av arbetsuppgifter (24) 2 
Systemen ska vara effektiviserande (25) 2 
Om systemen ska stödja handläggningen är all funktionalitet 
som bidrar i det avseendet viktig – det ska stämma med hur 
man vill arbeta (28) 

3 

Systemen borde vara integrerade med varandra – ingen 
hoppning (29) 

3 

Effektivisering av det egna arbetet viktig (30) 3 
Registrering i flera system upplevs som onödigt utfört arbete – 
systemen borde kunna kommunicera med varandra utan 
inblandning från handläggare (31) 

3 

IT-funktionalitet för områden som ej omfattas av IT-stöd 
efterfrågas (kontakter, kommunikation, aktörer) (33) 

3 

 
Figur 6.4 Bedömd överensstämmelse mellan begreppet ”effectiveness” och faktorer 
för IT-nytta  
 
Som tidigare konstaterats har samtliga fall en faktor som explicit 
uttalar effektivisering (7, 25 och 30) liksom en faktor som direkt 
pekar på användbarhet/anpassning till det egna arbetet (2, 19 
och 28). Detta tyder enligt min bedömning på att individers vär-
dering av IT-nytta tar utgångspunkt i de faktiska möjligheterna 
att använda systemen som stöd eller verktyg. Arbetsuppgiften 
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som ska utföras ska underlättas av IT-systemen. Begränsningar i 
det avseendet uppfattas som IT-onytta.  
 
Fall ett har en faktor som pekar på behovet av integration mellan 
systemen (1) och fall tre har två faktorer (29 och 31) med samma 
innehåll. I båda fallen var bakgrunden till kommentarerna en 
sammanhängande kedja av arbetsmoment som stördes av den 
bristande integrationen. I fall ett uppfattade en mellanchef det 
som en brist att utsökningssystemet inte var integrerat med det 
generella ekonomisystemet. Begränsningen ledde sannolikt till 
att manuellt arbete måste utföras för att kunna genomföra 
önskade ekonomiska analyser. Integrerade system kunde ha löst 
det problemet. I fall tre var kommentar 29 en allmän åsikt om det 
besvärliga i att hoppa mellan olika system för att utföra 
sammanhängande arbetsuppgifter. Kommentar 31 handlade om 
att handläggaren tyckte att det kändes onödigt att behöva 
registrera samma sak i flera system. Vinsten med handlägg-
ningssystemet förtogs av att hon var tvungen att registrera 
dubbelt.    
 
Återstående faktorer i figur 6.4 behandlade specifika respektive 
allmänna krav på ett datasystem. De specifika kraven angav att 
enkelhet, genomskinlighet, struktur och tillgänglighet (3, 4, 11 
och 17) var önskvärda egenskaper hos ett system. De allmänna 
kraven var att systemen skulle vara just de system som brukarna 
vill ha, att IT-stöd inte passade till alla typer av arbetsuppgifter 
och att system till uppgifter som saknade IT-stöd önskades (9, 24 
och 33). 
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Up-keep Fall  
Systemen bör anpassas efter verksamheten (6) 1 
Individerna i organisationen ska medverka / ha makt över 
systemanskaffning och systemutveckling (10) 

1 

Man behöver någonstans att vända sig med sina 
förbättringsförslag (11) 

1 

Förändring och anpassning av system är viktig (13) 2 
System ska användas till sådant de ”kan” och är bra på (14) 2 

 
Figur 6.5 Överensstämmelse mellan begreppet ”up-keep” och faktorer för IT-nytta 
 
Fall ett och två har kommentarer som ansluter till begreppet 
”up-keep” men i fall tre saknades den typen av kommentarer. 
Kommentarerna från fall ett kan allmänt förklaras av att sättet att 
organisera verksamheten enligt intervjuerna gått före en anpass-
ning av verksamhetens system. Intervjupersonerna hade upp-
märksammat de nya verksamhetsmässiga kraven – till exempel 
nyckeltalsjämförelserna som skulle göras – och insett att en 
anpassning av datasystemen var påkallad. I fall två fanns också 
brister i ekonomisystemen bland annat ifråga om periodisering 
av ekonomiska uppgifter och avsaknad av datorstöd för att 
beräkna normtal. I fall två fanns också kommentarer som tydde 
på brister ifråga om organisatorisk anpassning med anledning 
av de förändrade arbetsformer som dokumenthanteringssys-
temet skulle möjliggöra. Dessa brister faller dock inte in under 
begreppet ”up-keep” eftersom det begreppet avser IT-systemens 
anpassning och inte den nödvändiga organisatoriska 
anpassningen som borde varit aktuell i fall två.    
 
En förklaring till att fall tre saknade kommentarer med anknyt-
ning till begreppet ”up-keep” kan vara att intervjuerna var helt 
inriktade på arbetsuppgifter och IT-stöd ”här och nu”. En annan 
tolkning skulle kunna vara att handläggarna på försäkrings-
kassan inte var vana vid att kunna ta initiativ i den här rikt-
ningen eftersom systemförvaltningen inte hade organiserats med 
förgreningar ut till handläggningen.  

 
Överensstämmelsen mellan faktorerna från de olika undersök-
ningarna är intressant, eftersom en gemensam nämnare är att de 
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fokuserat på intern effektivitet. Enligt min tolkning av resultaten 
vill brukarna bidra positivt till den interna effektiviteten genom 
att själva utföra sitt arbete så effektivt som möjligt.  
 
De nio effektivitetsmått för förståelse av vad som händer på ett 
kontor (Lyytinen, Klein & Hirscheim, 1991) kan också tas till 
hjälp för att karaktärsbestämma fallstudiens faktorer för IT-
nytta. Syftet med effektivitetsmåtten angavs bland annat vara att 
förbättra träffsäkerheten ifråga om design och utvärdering. Jag 
har tidigare hävdat, att sättet att undersöka IT-nytta utan fördefi-
nierade beskrivningar över arbetsuppgifter ökar möjligheterna 
att fånga flera perspektiv på det arbete som utförs. Klassifika-
tionen i figur 6.5  ger ett visst stöd för den ståndpunkten.  
 
 
Fall Effektivitetsmått /Förklaring/Faktor för IT-nytta 
 
2,3 

 
(1) INSTRUMENTELL /TEKNOLOGISK  
“Change of performance level. Change of functions and tasks.” 
 
Ett kontorsinformationssystem är effektivt om den nya tekniken ändrar attribut 
av typ hasighet, aktualitet och tillförlitlighet eller om systemets funktionalitet 
och kraftfullhet förbättras 
 

 - Tillgängligheten är viktig när man är beroende av systemet (17) 
- Även ledningsnivåernas behov av IT-stöd behöver beaktas (23) 
- IT-funktionalitet för områden som ej omfattas av IT-stöd efterfrågas (33) 

 
2 

 
(2) INSTRUMENTELL / SPRÅKLIG 
“Better information for task performance and decision making.” 
 
Detta effektivitetsmått beaktar hur valt format (tabeller, figurer, text, färg mm.) kan 
förbättra det mätbara utförandet,  hur effektiv meddelandehantering och kodstrukturer 
är samt effektiviteten ifråga om förutbestämbarhet och kontroll   

  
- Systemen ska vara enkla att använda (3) 
- System ska vara pålitliga och genomskinliga (4) 
- Informationen i ett system bör vara lämpligt strukturerad (16) 
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1,2,3 (3) INSTRUMENTELL/ ORGANISATORISK 
“Improved organizational effectiveness; rationalization of office tasks and roles.” 
 
Detta effektivitetsmått medför tillämpning av ett antal mått på organisatorisk 
effektivitet – mått som relaterar till rationalisering av formella roller och 
uppgifter. Tex. Kontrollspan, olika sätt att organisera arbetet, arbetsflöden samt 
uppgiftsuppdelning för att minimera beroenden. Organisationen betraktas som en 
maskinliknande struktur. 
 

 
 

 
- System behöver anpassas efter verksamheten (6, 13) 
- IT-system för kontroll och snabbare processer är önskvärt (21) 
- Rutiner och arbetsorganisation behöver förändras om man ska få 

effektiviserande effekter av systemet (32) 
 

1,2 (4) STRATEGISK / SPRÅKLIG 
”Opportunities for misrepresentation /counter-strategies.” 
 
Detta mått studerar effekter relaterade till kontroll och makt. Ett viss typ av 
nätverk eller system kan exempelvis förstärka makten hos vissa grupper och 
minska den hos andra. 
 

 - En tydlig policy för IT-användningen bör finnas (8) 
- Man kan som individ anses sig behöva agera utifrån en egen policy ifråga om 

IT-användning och datorinköp (12)  
- Det är viktigt att fastställa vad som är målet med ett system (15) 
 

2 (5) STRATEGISK / ORGANISATORISK 
”Shifts in organizational power.” 
 
Enligt detta mått är kontorsinformationssystemen effektiva om de utökar en viss 
grupps möjligheter att realisera sina intressen. Olika systemdesign kan påverka 
maktbaser och strukturer. 
 

 - Användningen av uppgifter från ett system behöver bygga på kunskaper om 
sakområdet så att tolkningen blir rimlig (18) 

 
2 (6) KOMMUNIKATIV / SPRÅKLIG 

“Improved mutual understanding; extension of communicative space.” 
 
Detta effektivitetsmått beaktar hur ett kontorsinformationssystem kan stödja 
överenskommelser och bättre ömsesidig förståelse genom att påverka 
organisationens symboliska universum. Försämringar exempelvis i form av icke 
kompletta uppgifter från systemen är lika troliga som förbättringar. 
 

 - Oönskade effekter av system ska undvikas – mindre mänskliga kontakter, 
maktfördelning, kultur (26) 
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- (7) KOMMUNIKATIV/ORGANISATORISK  
“Improved organizational sence-making; change of symbolic universe and image of 
the organization.” 
 
Syftet med utformningen av kontorsinformationssystemet är att stödja 
koncensus formeringar genom att skapa formella och informella möjligheter att 
utbyta åsikter och observationer 
  

- (8) DISKURSIV / SPRÅKLIG 
”Clarification of communication breakdowns.” 
 
Effektivitetsmåttet ska belysa i vad mån ett frågesystem kan garantera att 
korrekta resultat produceras. I en ideal situation borde en systemdesigner kunna 
garantera resultatens giltighet, åtminstone till en viss bestämd grad.  
 

- (9) DISKURSIV / ORGANISATORISK 
“More democratic consensus formation and decision making.” 
 
Här avses strukturella åtgärder för att förbättra validiteten på kunskap. 
Strukturella medel för att åstadkomma detta kan vara: eliminering av störande 
effekter av hierarkier, duplicerade kanaler för korsvisa kontroller av data. 
 
 

 
Figur 6.5 Effektivitetsmått (från Lyyttinen, Klein & Hirscheim, 1991) och fallstudiens 
faktorer för IT-nytta 
 
Av sammanställningen framgår att det var möjligt att placera in 
15 av de 33 faktorerna i sju av de nio effektivitetsmåtten. Enligt 
min tolkning täcker funna faktorer för IT-nytta därmed ett brett 
spektrum av möjlig påverkan från IT-stöd. Effektivitetsmåttet, 
som handlade om förbättrad organisatorisk effektivitet (nr. 3), 
hade faktorer från samtliga fall i fallstudien. Det är enligt min 
bedömning naturligt, eftersom genomförda undersökningar 
avsett intern effektivitet. Fall 2 är bredast representerat och har 
faktorer i samtliga sju effektivitetsmått. Min tolkning av detta är 
att dokumenthanteringssystemets breda och djupa inverkan på 
organisationen genererat ett brett spektrum av kommentarer. 
Kommentaren om oönskade effekter av IT-system (26) liksom 
kommentaren om att tolkning av uppgifter i ett system måste 
bygga på kunskaper (18) är exempel på detta. 
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De faktorer för IT-nytta som inte kunde placeras in i de nio effekti-
vitetsmåtten handlade om individernas önskemål ifråga om:  
 
- Uppgiftsanpassning och egen effektivitet (1, 2, 7, 14, 19, 24, 25, 28, 29, 30 

och 31). 
- Påverkansmöjligheter ifråga om systemanskaffning och förvaltning (9, 

10 och 11). 
- Kunskaper i systemanvändning (5 och 20).  
- Organisation och implementation (22 och 27).  
 
Faktorerna som inte passade i effektivitetsmåttens kategorier är 
viktiga områden att beakta vid design och utvärdering. Jag 
menar därför, att de nio effektivitetsmåtten borde kompletteras 
med området uppgiftsanpassning och egen effektivitet. Övriga 
områden som hade faktorer utanför effektivitetsmåtten är också 
viktiga men lämpar sig antagligen sämre som effektivitetsmått, 
eftersom de är beskriver handlingsinriktade åtgärdsområden. 

 
De effektivitetsmått som inte hade någon motsvarighet i fallstu-
diernas IT-nytta faktorer beskrev diskursiva och kommunikativa 
förändringar (effektivitetsmåtten 7, 8 och 9). Anledningen till att 
dessa effektivitetsmått inte anknutit till individuellt upplevd IT-
nytta kan vara att diskursiva förändringar inte diskuterats och 
beaktats i de undersökta verksamheterna. Tanken om att  diskur-
siva förändringar skulle kunna äga rum kom därför inte upp i 
intervjuerna.   
 
Analysmodellen som använts innebär att en arbetsuppgifts 
samtliga IT-stöd analyseras och jag har hävdat, att denna ansats 
borde ge en bättre bild av datasystemens effekter. I diskussionen 
om val av sätt analysera (avsnitt 3.3.3) har jag utgått ifrån att 
detta perspektiv borde kunna ge fler faktorer för IT-nytta än 
utvärderingsmodeller som fokuserar på enskilda applikationer. 
Jag menar att antagandet varit korrekt och att valt helhets-
perspektiv inneburit fördelar. Följande faktorer för IT-nytta ger 
enligt min uppfattning stöd för det argumentet: system ska vara 
integrerade (1), system ska vara uppgiftsanpassade (2), viktigt 
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att kunna använda IT-systemen som stöd för det egna arbete 
(19), system ska inte användas till alla typer av arbetsuppgifter 
(24), systemet ska stämma med hur man vill arbeta (28), ingen 
hoppning mellan system (29) och registrering i flera system 
onödigt utfört arbete (31). Jag hävdar att dessa faktorer inte 
skulle fångats alternativt fångats mer otydligt/osäkert om 
utvärderingen inte tagit utgångspunkt i arbetsuppgifterna och 
helheten av IT-stöd.  
 
Om integrationsaspekter och användbarhetsaspekter ska hittas 
vid utvärdering  av en enskild  applikation bör den utvärderade 
applikationen vara av generell typ så att behovet av integration 
med andra system visar sig. Dokumentationshanteringssystemet 
i fall två och handläggningsstödet i fall tre är sådana exempel 
men även ekonomisystemen som förekom i de två första fallen. 
Min sammanfattande bedömning är dock att det är en fördel att 
ta utgångspunkt i helheten av IT-stöd om det är användnings-
situationen och den interna effektiviteten som är intressant.         

 
 
6.2 Faktorer och förutspådda mönster - analysmodellen 
De empiriskt funna faktorerna för IT-nytta ska, enligt analys-
modellen, återföras till den organisatoriska nivån, litteratur-
referensramen. Det går att resonera på olika sätt ifråga om hur 
detta bör genomföras. Varje faktor har ett ursprung i något av de 
tre fallen. Det kunde ha varit intressant att ta utgångspunkt i de 
aktuella fallens specifika förutsättningar för att kunna analysera 
om de litteraturområden som ett visst falls faktorer ”pekar på” 
har tillämpats på den organisatoriska nivån i det aktuella fallet. 
Ansatsen för undersökandet har dock byggt på en brukarorien-
terad studie som inte omfattar orsaksanalyser kopplade till  
sådant organisationen säger att den gjort eller inte gjort. Det som 
undersökts är det som faktiskt implementerats, i betydelsen att 
det avspeglar sig i det individperspektiv som använts. En analys 
som tar hänsyn till vad de undersökta verksamheterna säger att 
de gjort för att stödja IT-användningen kan därför inte göras.  
Vald ansats är istället att utifrån varje enskilt falls resultat disku-
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tera vilka åtgärdsområden som borde kunnat vara fruktbara för 
utveckling av verksamhetens IT-användning och nytta, om de 
implementerats. De empiriskt funna faktorerna för IT-nytta 
kommer att diskuteras och analyseras relativt den organisa-
toriska nivån på två sätt. Möjligheterna att matcha faktorerna för 
IT-nytta mot analysmodellens analysnivå (organisationens 
handlande) undersöks och analyseras, dels för samtliga faktorer 
utan hänsyn till ursprung och dels för varje falls specifika profil.   
 
I det följande ska bland annat nedanstående tre frågor diskuteras 
och besvaras:  
 
1. Kan hittade faktorer för IT-nytta återföras till de kategorier som finns i 

litteraturreferensramen? 
2. Kan faktorer från varje enskilt fall återföras till litteraturreferensramen? 
3. Vilka faktorer kunde inte återföras till litteraturreferensram? 
 
Fråga ett ska visa om, och med vilka argument, de hittade 
faktorerna för IT-nytta kan återföras till vald litteratur-
referensram/organisatorisk nivå. Fråga två ska vara ett underlag 
för att kunna bedöma om resultaten är generaliserbara. Som 
tidigare redovisats menar Yin (1994) att generaliserbarhet kan 
hävdas om två eller flera fall stödjer teorin. Att stödja teorin 
innebär enligt den tolkning jag gjort, att faktorerna kan återföras 
till litteraturreferensramen. Svaret på fråga tre ska, slutligen, visa 
hur träffsäker den valda litteraturreferensramen varit relativt 
undersökningsresultaten – vilka faktorer som hamnade utanför 
modellen. 
 
Resultaten ska återföras till den organisatoriska nivån/litteratur-
referensramen med hjälp av mönstermatchning. I figurerna 4.14 - 
4.16 fanns ett antal exempel på möjliga yttringar av ej tillämpad 
kunskap inom de olika kunskapsområdena. Figurerna 4.8, 4.9 
och 4.11 beskrevs det motsatta förhållandet - hur de olika 
litteraturområdenas möjliga positiva bidrag till IT-nytta skulle 
kunna yttra sig. Jag har valt att jämföra de empiriskt funna 
faktorerna för IT-nytta med exemplen på yttringar av ej  
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tillämpad kunskap. De positivt uttryckta beskrivningarna 
används som utgångspunkt för att diskutera vad en tillämpning 
av aktuellt litteraturområde skulle kunna innebära.  
 
Resultatet av en jämförelse mellan fallstudiens empiriskt funna 
faktorer och de förutspådda mönstren – yttringar av ej tillämpad 
kunskap – beskrivs i avsnitten 6.2.1 – 6.2.3. Efter varje samman-
ställning redovisas en bedömning av vilka effekter implementa-
tion av kunskaper från de olika litteraturområdena skulle kunna 
få för de undersökta fallen.  
 
En helhetsbedömning av matchningen mellan faktorerna för IT-
nytta och den organisatoriska nivån följer efter presentationen av 
de olika delområdena.   

 
6.2.1 Strategier och IT-management 
 
________________________________________________________________ 
ORGANISATORISK IMPLEMENTATION 
Verksamhetens arbetsformer stämmer ej överens med systemens sätt att fungera 
eller tvärt om. Okunskap om hur och till vad arbetsformer och system är tänka att 
bidra. Infrastrukturen kring teknik och användning brister eller saknas. Ledningens 
stöd för införande och användning saknas. Systemen uppfattas som bromsande för 
effektivitet, kvalitet eller annat. 
 
Fall 1: Individerna i organisationen ska medverka / ha makt över systemanskaffning 
och systemutveckling (10) 
Fall 2: Mer hela arbetstuppgifter till följd av IT-systemen (22) 
Ett system kan förutsätta förändrade arbetsformer / förändrad organisation – ett 
planerings- och implementationsarbetet erfordras (27) 
Fall 3: Rutiner och arbetsorganisation behöver förändras om man ska få 
effektiviserande effekter av systemen (32) 
 
______________________________________________________________________________ 
Figur 6.6 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området organisatorisk 
implementation och förutspådda mönster för IT-onytta 

 
Litteraturområdet organisatoriskt implementation borde kunna 
medföra att en avsedd anpassning mellan människorna, organi-
sationen och datasystemen råder och att teknikens potential 
realiseras. I litteraturavsnittet om detta område konstaterades 
emellertid tidigare, att vägledningen som ges inom området i 
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huvudsak är av förståelsenatur och att de normativa föreskrifter 
som annars är vanliga inom systemutvecklingsområdet saknas. 
En tillämpning av de insikter området ger borde dock kunnat ge 
positiva effekter i samtliga studerade fall. I figur 4.2 (Referens-
ram för förändring från Werr, Stjernberg & Docherty, 1995)  
visades beroendet mellan komponenterna människa, uppgift, 
teknik /formell organisation och omvärld och det behov av 
helhetssyn vid förändring som detta beroende leder till.  
 
I fall ett hade organisationen förändrats. Handlingar baserade på 
insikter som figur 4.2 ger, kunde varit att anpassa ekonomi-
systemen efter de nya kraven (normtal, nyckeltal) och att erbjuda 
människorna i verksamheten utbildning och användningsstöd i 
utsökningssystemet. Den identifierade faktorn i fall ett kan ses 
som en ”underifrån” kommande önskan om makt över organi-
sationens IT-verksamhet. Det skulle därmed vara rimligt att 
beakta forskningen som påpekar att de externa och de interna 
domänerna är lika viktiga att fokusera på vid förverkligande av 
en IT-strategi (Hendersson & Venkatraman, 1991). 
 
I fall två var tekniken – dokumenthanteringssystemet – drivkraf-
ten för förändring. Insikter om de beroenden som figur 4.2 för-
medlar skulle kunnat medföra att de efterfrågade verksamhets-
mässiga förändringarna kommit till stånd. Ett annat exempel på 
tillämpning av kunskaper från området organisatorisk imple-
mentation skulle kunna vara att analysera förutsättningarna för 
implementation av dokumenthanteringssystemet på samma sätt 
som implementationen av systemutvecklingsverktyg analyse-
rades i figur 4.5. De streckade rutorna i figuren innehöll risk-
bilder. I fallet med dokumenthanteringssystemet kunde inne-
hållet istället varit implementationsåtgärder. Bilden hade då 
kunnat tas som utgångspunkt för ett förändringsarbete med 
inriktning på organisatorisk implementation.  
 
Antagandet om att en verksamhetsdriven respektive teknik-
driven förändringsstrategi skulle kunna medföra ökad efter-
frågan i den komponent som ej omfattades av förändrings-
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strategin har visst stöd i undersökningarna. I fall ett konstate-
rade flera av intervjupersonerna att verksamhetens system inte 
stämde med hur verksamheten var tänkt att fungera. I fall två  
fanns motsvarande kommentarer rörande verksamhetsmässiga 
effekter av dokumenthanteringssystemet107. Leavitts bild (1965) 
över ömsesidiga beroenden visar sig därmed i praktiken. 
Tekniken påverkar organisationen och tvärtom. 
 
Även i fall tre fanns en teknikdriven förändring. Detta fall skulle 
därmed kunnat få nytta av att tillämpa samma typ av kunskaper 
som fall två.   
 
Samtliga fall borde kunnat ha nytta av att analysera organisatio-
nen i termer av en stödstruktur runt arbete och IT-stöd på det 
sätt som Srinivasan och Davis (1987) föreslog. En analys av orga-
nisationens handlande och sätt att fungera med utgångspunkt i 
brukarnas IT-användning. Målet för analysen skulle vara en 
omgivning avpassad efter olika typer av brukares behov. Fokus 
för implementationsåtgärderna borde enligt författarna förskju-
tas från ensidigt fokus på storskaliga projekt till omgivningen för 
olika typer av IT-användning i verksamheten, en diversifiering.  
 
_________________________________________________________ 
ORGANISATORISKT OCH INDIVIDUELLT LÄRANDE 
Individer vet inte vad som förväntas från organisationens sida. Lärande är ej en 
prioriterad aktivitet. Vidareutveckling av den egna kompetensen inom sakområden får 
stå tillbaka till förmån för teknikfokuserat lärande. 
 
Fall 1: Kunskap i systemanvändning viktig (5) 
Fall 2: Det är viktigt att få utbildning i system (20) 
 
Figur 6.7 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området organisatoriskt och 
individuellt lärande och förutspådda mönster för IT-onytta 

 

Området organisatorisk och individuellt lärande behandlar frågan 
om lärande hos organisationen och eller uppmuntran av lärande 
för dess gruppmedlemmar. Faktorerna som kunde anpassas till 
detta område hade sitt ursprung i fall ett och två och båda efter-

                                                                   
107 Jämför resultatredovisning1:10 respektive 2:10. 
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frågade utbildning i systemanvändning. Min bedömning är, att 
båda fallen borde kunna få nytta  av att utveckla samlärande i 
grupper på det sätt som beskrevs i litteraturkapitlet. Fall två 
borde kunna låta samlärandet ta utgångspunkt i de nya arbets-
former som dokumenthanteringssystemet möjliggör och 
förutsätter. 
 
Båda fallen borde dessutom beakta att lärande kopplat till IT-
användning genomgår två hanteringsfaser med inriktning på att 
lära teknik och IT-system innan utvecklingen av lärandet i 
aktuellt sakområde tar vid (Docherty, 1993). 
____________________________________________________ 
KVALITETS KONCEPT 
IT-användning utvecklas lokalt hos intresserade individer. Var och en gör sitt. Ingen 
kunskap om vad som gäller ifråga om verksamhetens ambitioner att förbättra. 
 
Fall 1: En tydlig policy för IT-användning bör finnas (8). Organisationen bör satsa på 
system som användarna bedömer att de behöver och vill ha (9).. Man kan som individ 
anse sig behöva agera utifrån en egen policy ifråga om IT-användning och datorinköp 
(12). 
Fall 2: Det är viktigt att fastställa vad som är målet med ett system (15). 
________________________________________________________________ 
Figur 6.8 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området kvalitetskoncept och 
förutspådda mönster för IT-onytta 
 

En viktig utgångspunkt inom temat kvalitetskoncept är att en nöjd 
medarbetare antas bidra positivt till det verksamheten produce-
rar. Faktorer som handlar om policy, mål och makt över teknik-
anskaffningar kan enligt min bedömning återföras till detta 
litteraturområde. Faktorerna anknyter dock inte uppenbart till 
kvalitetsområdet varför en förklaring erfordras. Den möjliga 
positiva bild av ett tillämpat kvalitetskoncept som förmedlades  
tidigare (figur 4.8) angav att nulägesbeskrivningar ifråga om IT-
användning skulle vara efterfrågade inom organisationen om ett 
kvalitetskoncept tillämpades. Det är detta som varit utgångs-
punkt för min bedömning. Jag menar att de otydligheter ifråga 
om policy och målsättningar för IT-användningen som legat 
bakom de identifierade faktorerna skulle kunna åtgärdas av 
nulägesanalyser. Behoven skulle bli synliga och verksamhetens 
kvalitetsutvecklingssystem föranledd att åtgärda de upplevda 
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problemen. En implementerad kvalitetsmodell med de 
komponenter som visades i figur 4.6 (Hörnstenarna i offensiv 
kvalitetsutveckling, Bergman & Klefsjö, 2001) borde mot den 
bakgrunden kunna motverka de negativa aspekter som 
faktorerna i figur 6.8 illustrerar. 
 
_________________________________________________________     
STRATEGISK IT-PLANERING OCH IT-MANAGEMENT 
Människor uppfattar att dom kan göra hur dom vill, alternativt att styrningen och 
ledningen av IT-aktiviteter uppfattas som olämplig. IT-stöd saknas för viktiga 
områden. IT-stöd finns för olämpliga områden. Verksamhetens mål säger en sak och 
systemen möjliggör något annat. 
 
Fall 1: System ska vara uppgiftsanpassade (2). Systemen behöver anpassas efter 
verksamheten (6). 
Fall 2: System ska användas till sådant de ”kan” och är bra på 1 (14). IT-stöd för 
kontroll och snabbare processer önskvärt (21). Även ledningsnivåernas behov av IT-
stöd bör beaktas (23). System ska inte användas till alla typer av arbetsuppgifter 
(24).  
Fall 3: IT-funktionalitet för områden som ej omfattas av IT-stöd efterfrågas (33). 
 

Figur 6.9 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området strategisk IT-planering 
och IT-management och förutspådda mönster för IT-onytta 
 
Inom detta tema betonas möjligheten att anlägga ett brett  
perspektiv på teknikens användningsområden. En framgångsrik 
tillämpning borde enligt tidigare gjord sammanfattning med-
föra: Att IT-systemen är kopplade till affärsmålen, att verksam-
hetens strategier och arbetsformer styr IT-användningen, att IT-
managementfunktionen är ändamålsenligt utformad och att en 
policy för viktiga tillämpningsområden finns.  
 
Fall ett skulle enligt min bedömning vara i behov av att genom-
föra en strategisk IT-planering och av att utveckla en lämplig IT-
managementfunktion. Faktorerna från fall två pekar på att en 
analys för att utreda förutsättningar och möjligheter för IT-
användningen i verksamheten borde genomföras. Stöd för denna 
uppgift finns som tidigare redovisats i ansatser för strategisk IT-
planering. Faktorerna i fall tre har samma innehåll som fakto-
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rerna i fall två varför en analys av samma typ borde kunna bidra 
positivt även i detta fall.  
 
_________________________________________________________ 
INFORMATIONSSYSTEMARKITEKTURER 
Människor uppfattar brister i integration mellan verksamhetens IT-system. Ej 
åtkomst till önskade data. Många gränssnitt att arbeta med. Onödiga inmatningar av 
sådant som borde finnas elektroniskt lagrat. 
 
Fall 1: System ska vara integrerade (1) 
Fall 2: Informationen i ett system bör vara lämpligt strukturerad (16) 
Fall 3: Systemen borde vara integrerade med varandra – ingen hoppning (29) 
Registrering i flera system uppfattas som onödigt utfört arbete (31) 
_________________________________________________________ 
Figur 6.10 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området 
informationssystemarkitekturer och förutspådda mönster för IT-onytta 
 
En informationssystemarkitektur ska balansera olika slags  
konflikter som kan förekomma i organisationens informations-
försörjning och informationsbehandling. Enligt Magoulas och 
Pessi (1991) avser begreppet en harmoniserad och sammanhäng-
ande helhet. De menar att en den arkitekturfilosofi som ska ligga 
till grund för en informationssystemarkitektur ska reglera sys-
temsamverkan, informationslagring och ansvarsförhållanden. De 
faktorer som identifierats inom detta område skulle i samtliga 
fall kunna åtgärdas med hjälp av en framgångsrikt införd 
informationssystemarkitektur. 
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6.2.2 Systemutveckling 
_________________________________________________________ 
FOKUS PÅ ANVÄNDNING 
Saknad funktionalitet. För mycket funktionalitet. Systemen stödjer inte individens 
arbetsstil. Obekväma gränssnitt. Användning av flera olika system för samman-
hängande arbetsuppgifter. Systemet upplevs lösa fel problem. Utarmandet av 
arbetsuppgifter. 
 
Fall 1: Systemen ska vara enkla att använda (3). Systemen ska vara effektiviserande 
för det egna arbetet (7)  
Fall 2: Det är viktigt att kunna använda IT-systemen som stöd för det egna arbetet 
(19). Systemen ska vara effektiviserande (25)  
Fall 3: Om systemen ska stödja handläggningen är all funktionalitet som bidrar i det 
avseendet viktig – det ska stämma med hur man vill arbeta (28). Effektivisering av det 
nya arbetet är viktig (30) 

Figur 6.11 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området teman inom området 
fokus på användning och förutspådda mönster för IT-onytta 
 
 
Faktorerna som hänförts till detta område är handlar om att 
systemen ska vara användbara och effektiviserande för det egna 
arbetet. För att kunna uppnå detta behövs kunskap om den 
framtida användningssituationen. Tillämpning av en system-
utvecklingsmodell tillgodoser detta behov i varierande grad. 
Min bedömning är, att tillämpning av allmän kunskap från 
användbarhetsområdet skulle vara relevant liksom använd-
ningen av en systemutvecklingsmodell med inriktning på 
brukarmedverkan, exempelvis på det sätt som konceptet 
användarstyrd systemutveckling beskriver (Friis & Flensburg, 
1999). 
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6.2.3 Systemförvaltning 
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRVALTNINGSARBETET 
Långsam eller ingen anpassning av systemen. Människor vill inte arbeta med 
systemförvaltning. Enbart korrigerande underhåll genomförs. 
Gamla system med få användare finns kvar i verksamheten. 
 
Ingen faktor från något fall 
_______________________________________________________________ 
Figur 6.13 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området förutsättningar för 
förvaltningsarbetet och förutspådda mönster för IT-onytta 
 
Ingen av faktorerna från fallstudierna kunden matchas till detta 
område som bland  annat beskriver svårigheter kring att etablera 
en fungerande systemförvaltningsverksamhet.  
 
ORGANISERING AV FÖRVALTNINGSARBETET 
Individerna tycker inte att det är lönt att komma med förbättringsförslag. 
Individerna vet inte vart de ska vända sig med förbättringsförslag. Slumpmässig 
förvaltning. Makten över systemen hos de som kan tekniken – IT-funktionen. 
 
Fall 1: Man behöver någonstans att vända sig med förändringsförslag (11) 
Fall 2: Förändring och anpassning av system är viktigt (13) 
 
________________________________________________________________ 
Figur 6.14 Empiriskt funna faktorer för IT-nytta för området organisering av 
förvaltningsarbetet matchade med förutspådda mönster för IT-onytta 
 
Fall tre hade ingen faktor som matchar med detta område. I förra 
avsnittet konstaterades, att detta kunde bero på att en systemför-
valtningsorganisation med förgreningar ut till handläggarna inte 
fanns108 och därför inte uppfattades som aktuell att kommentera 
under intervjuerna. De båda andra fallen har faktorer som tydligt 
kan hänföras till detta litteraturområde. I fall ett och två hade 
brukarna uppmärksammat att förändringsförslag behöver admi-
nistreras i någon form. Verksamheterna skulle därmed kunna ha 
nytta av att implementera en förvaltningsorganisation med för-
greningar ut i användningen. 

                                                                   
108 När jag under intervjuerna undrade vart man skulle vända sig med funktionella 
förbättringsförslag visste man inte eller angav olika förslag som inte anknöt till den formellt 
beslutade förvaltningsmodellen. 
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Sammantaget kan konstateras, att av de 33 funna faktorerna för 
IT-nytta kunde 30 återföras till litteraturområden enligt den mat-
chning som genomförts. De faktorer som inte kunde återföras till 
något litteraturområde var: 
 
Tillgängligheten är viktig när man är beroende av systemet (17). 
Användningen av uppgifter från ett system behöver bygga på kunskaper från 
sakområdet så att tolkningen blir rimlig (18). 
Oönskade effekter av system ska undvikas – mindre mänskliga kontakter, 
maktfördelning, kultur (26). 
 
De aspekter faktorerna 18 och 26 tar upp ingår inte i den defini-
tion av den organisatoriska nivån som gjorts i analysmodellen. 
Båda faktorerna handlar om farhågor för icke önskvärda effekter 
av IT-användningen. Faktor 17 är hänförbar till området icke-
funktionella krav109 vilket ofta är en aspekt som ingår i systemut-
vecklingsmodeller i form av sådant som ska beaktas. I litteratur-
kapitlets avsnitt om systemutveckling behandlades dock inte 
denna aspekt. Jag har därför valt att återföra faktorn till katego-
rin övrigt.  
 
De olika litteraturområdena attraherade enligt den bedömning 
som gjorts faktorer på det sätt som framgår av figur 6.15. 

 
LITTERATUROMRÅDE  ANTAL 
Förutsättningar för förvaltningsarbetet 0 
Behov av att värdera 0 
Teman inom systemutvecklingsområdet 1 
Organisatoriskt och individuellt lärande 2 
Organisering av förvaltningsarbetet 2 
Övrigt 3 
Informationssystemarkitektur 4 
Kvalitetskoncept 4 
Organisatorisk implementation  4 
Fokus på användning 6 
Strategisk informationssystemplanering 7 

Figur 6.15 Litteraturområden och faktorer för IT-nytta 
 
 

                                                                   
109 Säkerhets och prestandakrav som kan ställas på ett datasytem 
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Som tidigare visats kan ett stort antal faktorer hänföras till 
individernas behov av att ha system som bidrar till den person-
liga effektiviteten. I figur 6.15 illustreras detta av områdena fokus 
på användning, informationssystemarkitekturer och strategisk 
informationssystemplanering. 
 
 
 
6.3 Faktorer för implementation 
Varje IT-stöd som ska införas i en verksamhet – systemutveck-
lingsverktyg, handläggningsstöd eller annat – bygger på att ett 
förändringsarbete med inriktning på organisatorisk implemen-
tation kan genomföras framgångsrikt. Analysmodellen som 
använts i fallstudierna är inte utformad för att undersöka och 
analysera implementation ur införarperspektiv, men jag har ändå 
valt att använda motsvarande tankesätt för att analysera vilka av 
faktorerna för implementation som går att återföra till den orga-
toriska nivån. Jag har använt litteraturområdena organisatorisk 
implementation, organisatoriskt och individuellt lärande och 
kvalitetskoncept som grund för analysen, eftersom dessa områ-
den fokuserar på införandearbete och organisatoriska förutsätt-
ningar för implementation. Sättet att strukturera resultaten och 
analysera implementationsundersökningen visas i figur 6.16. 
 

 
 
Figur 6.16 Analys av implementationsundersökningen 

ORGANISATIONENS HANDLANDE AVSEENDE:

Innehåll

Omgivning

Stödjer eller inte?

Organisatorisk implementation
Organisatoriskt och individuellt lärande
Kvalitetskoncept

FAKTORER FÖR IMPLEMENTATION

Process

Övrigt
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Resultatet av matchningen mellan faktorerna för implementation 
och valda litteraturområden visas i figurerna 6.17 – 6.19.  
 
________________________________________________________________ 
ORGANISATORISK IMPLEMENTATION 
Verksamhetens arbetsformer stämmer ej överens med systemens sätt att fungera 
eller tvärt om. Okunskap om hur och till vad arbetsformer och system är tänka att 
bidra. Infrastrukturen kring teknik och användning brister eller saknas. Ledningens 
stöd för införande och användning saknas. Systemen uppfattas som bromsande för 
effektivitet, kvalitet eller annat. 

 
En avsedd anpassning mellan människorna, organisationen och IT-systemen råder. 
Behövlig infrastruktur för teknik och användning finns. Det som implementeras har 
ledningsstöd. Implementation med den utgångspunkten är en omfattande och kreativ 
process. IT-systemets omgivning tas inte för given. Teknikens potential realiseras110. 
 
Faktor 1: Det som ska införas bör tillgodose ett behov i verksamheten. 
Faktor 4: Sättet att implementera är kritiskt – alla detaljer måste vara på plats och 
ingen detalj är för liten för att uppmärksammas. 
Faktor 5: Ledningens vilja, aktiva insatser och stöd är helt avgörande för 
möjligheterna att implementera något nytt. 
Faktor 6: Brukarna behöver infrastruktur runt det nya – någon form av 
användningsstöd. 
Faktor 7: Sättet att organisera och bemanna införarorganisationen är en kritisk 
faktor. 
Faktor 8: Ovilja att tillämpa det nya som ska införas kan påverkas. 
Faktor 9: Sätten att påverka förändringsovilja kan vara information och ”förankring”. 
Faktor 11: Framgångsrik implementation förutsätter koncensusinriktade arbetsformer 
under hela processen.  
Faktor 14: Man behöver makt bakom orden om något ska införas. 

 
______________________________________________________________________________ 
Figur 6.17 Faktorer för implementation och litteraturområdet organisatorisk 
implementation 
 
Argumentet för att placera in de nio faktorerna under området 
organisatorisk implementation lyder som följer. I presentationen 
av resultat strukturerades de ursprungliga faktorerna in i (delar 
av) en analysmodell som tidigare använts för att förstå organisa-
torisk implementation (Walsham, 1993). Faktorerna 1 och 4 kom 
från analysmodellkomponenten ”innehåll”,  faktorerna 5, 6 och 7  
från ”omgivning” och faktorerna 8, 9, 10 och 11 kom slutligen 

                                                                   
110 Kursiv stil: Det möjliga positiva bidrag en tillämpning av aktuellt litteraturområde skulle kunna 
ge. Från sammanställningarna i litteraturkapitlet. 
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från komponenten ”process”. Personerna som deltagit i under-
sökningen har uppmärksammat viktiga implikationer för fram-
gångsrik implementation. Resultaten visar därmed att kunska-
per och insikter från området organisatorisk implementation är 
träffsäkra relativt de problemområden som implementations-
undersökningen visade. 
 
Övrig litteratur inom området organisatorisk implementation 
som redovisats i litteraturkapitlet är inte föreskrivande eller 
normativt men den innehåller insikter som liknar de funna 
faktorerna för implementation.  
_________________________________________________________ 
ORGANISATORISKT OCH INDIVIDUELLT LÄRANDE 
Individer vet inte vad som förväntas från organisationens sida. Lärande är ej en prio-
riterad aktivitet. Vidareutveckling av den egna kompetensen inom sakområden får stå 
tillbaka till förmån för teknikfokuserat lärande. 
 
Kunskapsutveckling genom samlärande i grupper. Goda förutsättningar för att 
utveckling och förändring äger rum. Lärandet i teknikanvändning har stöd och 
kompetensen inom det egna sakområdet utvecklas parallellt. Det finns ett lärande 
klimat där organisatorisk implementation kan ”landa” och iscensättas. 
 
Faktor 3: Verksamheten behöver ha eller skaffa egen kompetens i det som ska 
införas. 
 
Figur 6.18 Faktorer för implementation och litteraturområdet organisatoriskt och 
individuellt lärande 
 
En faktor matchade tydligt detta litteraturområde. Det är svårt 
att införa något nytt som människorna i verksamheten inte  
behärskar. Jag frågar mig varifrån idén att införa det nya 
kommit? Bygger till exempel inte nya ansatser för systemut-
veckling på tidigare tillämpade ansatser, så att den nya 
kunskapen som erfordras kan ses som ett mindre tillägg? 
 
I en studie om konsulter, klienter och metodanvändning 
(Stjernberg med flera, 2000) hävas att användningen av en 
detaljerad metod111 reducerar klientens initiativförmåga i 
förhållande till konsultens och att användningen av de begrepp 

                                                                   
111 I artikeln avsågs metoden Business Process Reengineering. 
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som följer med metoden skapar svårigheter för klientpersonalen. 
Författarna lyfte också fram det faktum att en översättning av 
metodens begrepp till den egna verksamheten upplevs som 
problematisk och skapar en viktig roll för konsulten. Det som 
skulle implementeras i de undersökta organisationerna – RUP 
med tillhörande utvecklingsverktyg – har rikligt med metodan-
knutna begrepp och krav på verksamhetsanpassning. Faktorn 
om kompetensbehov kan vara en yttring av det som förs fram i 
artikeln. 

 
_______________________________________________________ 
KVALITETS KONCEPT 
IT-användning utvecklas lokalt hos intresserade individer. Var och en gör sitt. Ingen 
kunskap om vad som gäller ifråga om verksamhetens ambitioner att förbättra. 
 
Nulägesbeskrivningar ifråga om IT-användning är efterfrågade och används som ett 
led i verksamhetens kvalitetsutveckling avseende IT-användning. 
 
Faktor 2: Det som ska implementeras behöver anpassas efter verksamheten. 
________________________________________________________________ 
Figur 6.19 Faktorer för implementation och litteraturområdet kvalitetskoncept 
 
Ett implementerat och tillämpat kvalitetskoncept borde vara 
pådrivande för användningsutvecklingen och sannolikt även för 
infrastrukturen runt IT-användningen. Anpassningen av det 
införda skulle idealt sett ske kontinuerligt och i strukturerade 
former. 
 
Tre av implementationsundersökningens 15 faktorer kunde 
enligt min värdering inte placeras in under valda litteratur-
områden. De tre faktorerna var: 
 
- Organisationen behöver vara mogen för det som ska införas och 

dessutom lagom stor. 
- Eldsjälar är nödvändiga för implementationen. 
- Förändrade organisatoriska förutsättningar kan haverera 

implementationen. 
 
Min tolkning av dessa faktorer är att de tjänar som förklaring och 
ersättning för andra brister i implementationsarbetet. Om övriga 
förutsättningar (faktorer) varit på plats hade personerna i under-
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sökningen förmodligen inte ansett att en mogen och statisk orga-
nisation befolkad av eldsjälar vore nödvändig. Implementationen 
skulle i så fall sannolikt ske av organisationens egen kraft och 
den skulle inte havereras av att en eller annan chef byttes ut.  
 
I avhandlingen Eldsjälar (Philips, 1988) är eldsjälen, personen 
som arbetar med införande, i fokus för intresset. Avhandlingens 
forskningsfrågor handlar om att beskriva och förstå aktörs-
skapet112 ur fyra perspektiv: problem, metoder, dynamik samt 
aktören som person. Philips beskriver  förändrarrollen i termer 
av två dilemman som aktören ställs inför. I förändringsdilemmat 
har aktören att välja mellan att själv driva förändringsarbetet 
eller att stödja aktiviteter som leder till att målen uppnås. I 
lärandedilemmat gäller frågan målgruppen för lärandet. Aktören 
har i detta fall att välja mellan att arbeta upplevelsebaserat och 
för en snävare krets eller att förmedla förändringserfarenheter till 
en vidare krets av personer inom organisationen. Avhandlingen 
avslutas med ett antal slutsatser eller råd till den som arbetar i en 
förändrarroll. Ett av dessa råd är att en aktör bör agera utifrån en 
gränsroll. Det innebär att aktören ska försöka underlätta förmed-
lingen av idéer till och från avdelningen där förändringsprojektet 
pågår, men aktören ska samtidigt skydda enheten från att bli 
störd i sitt inre arbete. Detta är en lärdom som skulle kunna 
beaktas vid implementationsinsatser inom en avgränsad enhet i 
en verksamhet. Syftet skulle då vara att ge deltagarna goda förut-
sättningar för att lära/införliva det nya – inte att åstadkomma 
organisatorisk implementation. All implementation förutsätter, 
som området organisatorisk implementation visar, brett 
verkande insatser för att införliva det nya i organisationens sätt 
att fungera. En eldsjäl kan inte ensam agera ersättare för det 
organisationen och ledningen behöver göra. 
 
Behovet av att överhuvudtaget agera eldsjäl skulle därmed, även 
i den verklighet Philips beskriver, vara överflödigt, om de flesta 
övriga faktorer för implementation förelåg.   

                                                                   
112 I avhandlingen är en aktör definierad som: ”En person som engagerar sig för att påverka ett 
arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete”. 
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I en avhandling som behandlar införande och användning av 
informationssystem (Gäre, 2003) rapporteras (bland mycket 
annat) om ett antal framgångsfaktorer för implementation som 
tagits fram i efterskott och under reflektion. Faktorerna som 
liknar faktorerna från implementationsundersökningen var  
(citat från sidan 176):  
 
…” 
- ”datamognad” hos användare 
- förmåga att ta emot system och förändring 
- väl genomarbetade kärnprocesser 
- väl planerat implementeringsprojekt… 
- ledningens engagemang 
- leverantören engagemang 
- konvertering av data komplicerat 
- utformning av rapporter resurskrävande 

 
”… 
 
Valda litteraturområden täcker huvuddelen av faktorerna för 
implementation. Ett grundläggande problem är enligt gjord 
analys att personerna i införarroller endast kan påverka ett 
begränsat antal faktorer.      
 
 

 
6.4 Analysmodell 
Analysmodellens fokus har varit individers upplevda nytta, 
ifråga om befintliga datasystems bidrag till utförandet av de 
egna arbetsuppgifterna. Utgångspunkt för undersökandet var 
dels, att en tillämpning av kunskaper från IT-området borde 
kunna öka IT-nyttan och dels, att en undersökning av vad som 
faktiskt implementerats hos individerna borde kunna ge 
organisationen värdefull kunskap att agera utifrån.  
 
Analysmodellen har fungerat som en grov vägledning för att 
undersöka IT-nyttan på individnivå. Faktorerna som hittades 
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täckte ett brett spektrum av aspekter som i sin tur var möjliga att 
återföra till den organisatoriska nivån. Intervjumallarna som 
användes fungerade tillfredställande men det var en svårighet att 
i efterhand gruppera intervjusvaren i lämpliga grupper av 
arbetsuppgifter. Denna svårighet var, som påpekats tidigare, 
särskilt påtaglig i fall tre. Eftersom fall tre var det fall som mest 
konsekvent beskrev individernas arbetsuppgifter och IT-stöd kan 
ansatsen att inte definiera arbetsuppgifter på förhand ifråga-
sättas. En grov indelning i kategorier borde underlätta och 
kanske också styra intervjuandet till just arbetsuppgifter och IT-
stöd. Valet att inte på förhand definiera och beskriva vilka 
faktorer som borde bidra eller motverka att IT-system uppfattas 
som nyttiga för det arbete som utförs, har dock varit en lämplig 
ansats som givit utrymme åt faktorer, som handlar om samspelet 
mellan en individs IT-stöd.      
 
Antagandet om att en tillämpning av analysmodellen borde 
kunna ge de undersökta organisationerna värdefull kunskap att 
agera utifrån är inte undersökt ur de undersökta organisationer-
nas perspektiv. Min bedömning är emellertid, att kunskapen som 
erhållits skulle vara av värdefull eftersom använda kunskaps-
områden (de områden faktorerna ”pekar på”) i hög utsträckning 
innehåller förslag till lösningar på rapporterade problem. En IT-
nytta undersökning kan därmed betraktas som en ny form av 
vägledande analysinstrument för verksamheters framtida age-
ande. I inledningskapitlet konstaterades, att det inte är uppen-
bart vilken kunskapstillämpning/inriktning på åtgärder som är 
relevant för en viss situation eller problembild. Analysmodellen 
för IT-nytta ger ett bidrag i det avseendet.  
 
Den brukarorienterade ansatsen fungerade som det var tänkt, 
när undersökandet fokuserade på intern effektivitet. I de två 
första fallen förekom dock en del synpunkter på andra individers 
IT-användning. I analysmodellen är undersökningsnivån 
individen och IT-stöden, inte andra individer och deras IT-stöd. 
Intervjuaren och de intervjuades förväntningar på en IT-relaterad 



 

 188

intervju bidrog tillsammans till att intervjuerna i någon mån fick 
denna vinkling.  
 
Analysnivån i analysmodellen, den organisatoriska nivån, 
definierades som tre litteraturområden. Jag menar att de valda 
litteraturområdena väl täckt faktorerna för IT-nytta. Analysmo-
dellen har studerat helheten i IT-stöd. Detta menar jag har varit 
en fördel, eftersom individens arbetssituation därmed kommit i 
fokus för undersökandet. Undersökningar av enskilda applika-
tioner ger begränsad vägledning ifråga om vad som i en val- eller 
prioriteringssituation är viktigast att åtgärda. 
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7. SLUTSATSER 
Undersökningarna som rapporterats har syftat till att få 
kunskaper kring faktorer som har inverkan på möjligheterna att 
förverkliga det som införs och som ska komma till nytta i en 
verksamhet. I det här kapitlet redogör jag för de slutsatser jag 
kan dra från det arbetet. Det här kapitlets struktur motsvarar 
analyskapitlets och slutsatserna redovisas under rubrikerna: 
faktorer för IT-nytta,  faktorer och förutspådda mönster, implementa-
tion och analysmodell. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
slutsatserna. 
 
 

 
7.1 Faktorer för IT-nytta 
Frågan om vilka individuellt upplevda faktorer som skulle hittas 
var öppen. Förväntningarna om typ av resultat angavs av  
litteraturreferensramen. Resultaten från de tre undersökta 
verksamheterna visar, att samtliga har allmän nytta och ett 
allmänt beroende av sina datasystem.  
 
Min slutsats är, att individerna anser att utförandet av arbets-
uppgifter ska underlättas av datasystemen. Om detta inte sker 
uppfattas systemen som onyttiga. Förhållanden som kan kopplas 
till den efterstävade interna nyttan är integration, uppgiftsan-
passning och aktualitet /verksamhetsanpassning. En slutsats av 
detta resonemang är i sin tur att en verksamhets datasystem bör 
förvaltas med avseende på brukarnas användningssituationer i 
stället för på systembasis. Systemutveckling bör också i högre 
grad beakta hur en applikation som utvecklas kommer att passa 
in i brukarnas hela användningssituation.    
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7.2 Faktorer och förutspådda mönster 
Analysmodellens övergripande antagande var att en organisa-
tion har nytta av sina informationssystem om det finns en 
överensstämmelse mellan arbetsuppgift och IT-stöd och om 
organisationen samtidigt utgör en god miljö för dessa 
komponenter, var för sig och tillsammans. Samtliga fall hade 
faktorer som pekade på bristande överensstämmelse mellan 
arbetsuppgifter och IT-stöd. Att faktorerna för upplevd IT-nytta 
kunde återföras till den organisatoriska nivån visar vidare, att de 
undersökta verksamheterna inte utgjorde en god miljö för 
komponenterna arbetsuppgifter och IT-stöd. Om koncepten från 
de litteraturområden faktorerna ”pekar på” hade implementerats 
framgångsrikt skulle förutsättningarna för verksamheternas IT-
användning vara betydligt mer gynnsamma, eftersom lösningar 
och förslag till upplevda problem återfinns i litteraturen. 
 
Mitt sammantagna intryck är, att arbetsuppgifter och IT-stöd 
borde kunna ha ett bättre stöd från den organisatoriska nivån, 
eftersom de empiriskt funna faktorerna för IT-nytta i stor omfatt-
ning kunnat återföras dit. Resultaten har kunnat replikeras i de 
undersökta fallen. Det innebär att samtliga undersökta fall har 
haft faktorer som passat med de förutsagda mönstren – fakto-
rerna har kunnat återföras till litteraturreferensramen. Det inne-
bär också att samma typ av faktorer för IT-nytta återfunnits i de 
undersökta fallen. Den slutsats som går att dra från flerfallsstu-
dien är därmed, att faktorerna för IT-nytta som kunde återföras 
litteraturreferensramen också ska kunna hittas i andra organisa-
tioner med hjälp av motsvarande analysmodell. Profilen i olika 
organisationernas faktorer för IT-nytta bör dock, liksom i de här 
undersökta fallen, bli olika för olika verksamheter.  
 
När faktorerna kan återföras till den organisatoriska nivån 
innebär det – enligt analysmodellens sätt att beskriva verklig-
heten – att förslag på åtgärder från litteraturen aktualiseras. I 
teorin skulle det alltså vara möjligt att åtgärda upplevda brister 
genom att tillämpa kunskaper från den valda litteraturreferens-
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ramen. Resultaten från implementationsundersökningen visar 
dock, att  implementation av nya koncept och IT-stöd är en 
komplicerad process som inte givet blir framgångsrik. Imple-
mentationsstudien illustrerade att den organisatoriska nivån har 
ett antal väsentliga områden att beakta för att implementationen 
ska bli framgångsrik. I inledningskapitlet diskuterades detta 
faktum av flera författare. Galliers (1991) hävdade att IT 
management-funktioners uppgifter borde utökats till att omfatta 
affärsmässiga, mänskliga, organisatoriska och infrastrukturella 
frågeställningar. Docherty och Stymne (1995) menade att reali-
seringen av teknikens potential krävde en förändring i flera 
dimensioner. De menade också, att en  del av det som går att 
påverka antagligen kan åtgärdas genom ledningens agerande. 
Willcocks (1992) hävdade i en annan artikel att utvärdering 
borde användas för att utveckla lärandet i organisationer.  
Slutsatsen av det dessa författare för fram är, att den organisa-
toriska nivån behöver agera, om det ska vara möjligt att få ut 
förväntade effekter av IT-systemen. Genomförda fallstudieun-
dersökningar har visat, att det är teoretiskt möjligt att återföra 
faktorer för IT-nytta till den organisatoriska nivån men imple-
mentationsundersökningen illustrerade problem i införandet av 
nya koncept och verktyg. Min slutsats av resultaten från fall-
studierna blir, mot den här bakgrunden, att individuellt 
upplevda faktorer för IT-nytta bör vara ett positivt bidrag för 
organisationer om de används som bas för handling och som 
grund för att utveckla lärandet i verksamheten. Bubenko skrev 
redan 1986, att det var en påtaglig fördröjning i den praktiska 
tillämpningen av forskningsresultat. IT-nytta analyser som 
används i lärande syfte kan kanske bidra till att förkorta den 
tidsrymden.   
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7.3 Implementation 
Implementationsundersökningen gav en bild av vad en grupp 
personer med uppgift att implementera såg för problem i upp-
giften. Jag hävdar, att den bilden illustrerar allvarliga begräns-
ningar och svårigheter för möjligheterna att implementera och 
förändra. Undersökningen om implementation handlade om 
införande av process och verktyg för systemutveckling och av 
kommentarerna framgick, att brukarna av det som skulle införas 
ansåg att det var möjligt att undvika användning av det nya. 
Detta förhållande avviker från det som gällde för brukarna av 
dokumenthanteringssystemet i fall två och brukarna av hand-
läggningsstödet och övriga system i fall tre. Jag menar att denna 
olikhet har betydelse. Om man är datorberoende för att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter använder man systemen. Använd-
ningen kan dock bidra mer eller mindre till att teknikens poten-
tial realiseras. Om man som systemutvecklarna i implementa-
tionsundersökningen har ett val bort från system och process kan 
icke-användning uppstå. Jag hävdar dock att båda situationerna 
är otillfredsställande, genom att de inte ger det som ska 
implementeras en chans.  

 
Mina slutsatser av implementationsundersökningen är att led-
ningsnivåer behöver vara ansvariga och stå för implementa-
tionsåtgärderna. Det som ska införas ska också vara behövt i 
verksamheten och en infrastruktur för det som ska implemen-
teras är nödvändig. Kunskaper inom organisationen i det som 
ska införas är också en nödvändig förutsättning.  

 
De organisatoriska grupprocesserna har också en avgörande 
betydelse för implementation. Detta förhållande illustreras i 
implementationsundersökningen där 22 faktorer kunde placeras 
in under analysmodellkomponenten social process. Indirekt 
pekar även Walshams (1993) analysmodell på betydelsen av 
olika typer av organisatoriska grupprocesser. Tre av analysmo-
dellkomponenterna innehåller omständigheter som är relaterade 
till grupprocesser. Hur gruppen arbetar och förhåller sig  är 
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också enligt min egen erfarenhet en grundläggande förut-
sättning. Grupprocesserna behöver verka för det som ska införas 
annars händer något annat än det avsedda med implemen-
tationen. Efter implementationsarbetet i UMS beskrev jag min 
syn på kombinationen grupprocesser113 och verksamhetens 
innehåll i en matris. Figur 7.1 illustrerar detta samband.  
 
 

  
 
 
Figur 7.1 Verksamhetens innehåll och verksamhetens grupprocesser 
 
I figuren kan innehållet vara välgenomtänkt/ lämpligt eller 
tvärtom och grupprocesserna verka stödjande eller motverkande 
för innehållet.  
 
Faktorerna för implementation kunde till stora delar återföras till 
vald litteraturreferensram. De faktorer som inte kunde återföras 
är enligt min bedömning sådant som kan göra implementations-
problemen begripliga för människor i införarroller. 
 
 

                                                                   
113 Se bilaga 1 

HÖG

LÅG HÖG

LÅG

INNEHÅLL I FÖRÄNDRINGENINNEHÅLL I FÖRÄNDRINGEN

STÖD FRÅN GRUPPROCESSERNA

VÄLGENOMTÄNKT INNEHÅLL SOM EJVÄLGENOMTÄNKT INNEHÅLL SOM EJ
STOPPAS AV PROCESSHINDERSTOPPAS AV PROCESSHINDER

VÄLGENOMTÄNKT INNEHÅLL SOM DOCKVÄLGENOMTÄNKT INNEHÅLL SOM DOCK
STOPPAS AV PROCESSHINDERSTOPPAS AV PROCESSHINDER

FÖRÄNDRING UTAN INNEHÅLL MEN ÄNDÅFÖRÄNDRING UTAN INNEHÅLL MEN ÄNDÅ
MED PROCESSHINDERMED PROCESSHINDER

PROCESSEN ÄR DET VIKTIGA MEN INNEHÅLLET IPROCESSEN ÄR DET VIKTIGA MEN INNEHÅLLET I
FÖRÄNDRINGEN SAKNASFÖRÄNDRINGEN SAKNAS
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Omogna organisationer och eldsjälar som slutar kan uppfattas 
som den sista stenen i kistan för ett implementationsarbete – i 
alla fall så länge ledningsstöd, infrastruktur och kunskaper i det 
som ska införas brister. 

 
 
 
7.4 Analysmodell 
Mina slutsatser av använd analysmodell är att en analys av 
helheten i brukarnas IT-stöd ger en god bild av IT-systemens 
bidrag till den interna effektiviteten. Att återföra resultaten från 
undersökningsnivån till modellkomponenten organisationens 
handlande ger i sin tur ett beslutsunderlag för åtgärdsområden114 
som skulle kunna bidra till att öka IT-nyttan i verksamheten. 
Analysmodellen har alltså fungerat som ett instrument för både 
”diagnos” och ”behandling” av den undersökta IT-nyttan. Om 
koncepten från den organisatoriska nivån kan implementeras 
framgångsrikt borde IT-nyttan kunna förbättras. Implementa-
tionsundersökningen och mina egna implementationserfaren-
heter illustrerade dock att det inte alls är givet att ett beslut om 
att implementera något förverkligas. Ledningsstöd, infrastruk-
tur, kompetens och grupprocesser framstår som nödvändiga 
förutsättningar för framgång i andra implementationsinsatser. 
Områdena finns i litteraturreferensramen men analysmodellen 
ger inget stöd för kunskapsutveckling i dessa avseenden. Fak-
torer för IT-nytta kan ”peka” på litteraturområdet organisatorisk 
implementation men kunskap om förhållandena i den under-
sökta verksamheten saknas. Min slutsats är därför, att analys-
modellen bör kompletteras med ytterligare en nivå som under-
söker och beskriver dessa faktorer i verksamheten. Den under-
sökta organisationen skulle därigenom få en bild av hur dessa 
faktorer påverkar eller påverkat IT-nyttan. En sådan beskrivning 
skulle kunna påverka lärandet även i dessa avseenden. Kunska-
pen skulle också kunna fungera som beslutsunderlag inför nya 
satsningar på teknik eller koncept. 

                                                                   
114 Vald litteraturreferensram 
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I figur 7.2 visas en utvecklad analysmodell enligt förslaget ovan. 
 
 

 
 

Figur 7.2 Utvecklad analysmodell 
 
Komponenten infrastruktur och kompetens skulle kunna  
beskriva nuläget kring IT-användningen. De organisatoriska 
grupprocesserna skulle undersökas med avseende på hur 
gruppen (inklusive ledningen) arbetar och förhåller sig till det 
professionella innehållet i verksamheten.  
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7.5 Sammanfattning av slutsatser 
De slutsatser som dragits av genomförda undersökningar och 
användning av en analysmodell kan sammanfattas på följande 
sätt:    
 

- Individerna anser att utförandet av arbetsuppgifter ska underlättas av 
IT-stöden. 

 
- En verksamhets IT-system bör förvaltas med avseende på brukarnas 

användningssituationer i stället för på systembasis. 
 

- Systemutvecklingen bör i högre grad beakta hur en applikation som 
utvecklas kommer att passa in i de framtida brukarnas hela 
användningssituation.    
 

- Arbetsuppgifter och IT-stöd borde kunna ha ett bättre stöd från den 
organisatoriska nivån i de undersökta verksamheterna eftersom de 
empiriskt funna faktorerna för IT-nytta i stor omfattning kunnat 
återföras dit. Tillämpning av IT-relaterade kunskaper skulle öka IT-
nyttan. 
 

- Faktorer för IT-nytta som kunnat återföras till vald litteraturreferensram 
ska också kunna hittas också i andra administrativa verksamheter med 
hjälp av motsvarande analysmodell. 
 

- Individuellt upplevda faktorer för IT-nytta bör kunna vara ett positivt 
bidrag för organisationer om de används som bas för agerande och som 
grund för att utveckla lärandet. 
 

- En litteraturreferensram för individuellt upplevd IT-nytta – den 
organisatoriska nivån - borde kompletteras med litteratur beaktar 
arbetsmiljöaspekter och effekter av teknikanvändning.  
 

- Slutsatser av implementationsundersökningen är att ledningsnivåer 
behöver vara ansvariga och stå för implementationsåtgärderna. Det som 
ska införas ska också vara behövt i verksamheten och infrastruktur och 
kompetens avseende det som ska implementeras är nödvändig. De 
organisatoriska grupprocesserna måste  också stödja det professionella 
innehållet. 

 
- Analysmodellen bör kompletteras med en nivå som beskriver infra-

struktur och kompetens samt organisatoriska grupprocesser.  
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8. REFLEKTIONER OCH FORTSATT FORSKNING 
Min utgångspunkt är, att litteraturen inom IT-området under en 
lång tid har innehållit lösningar och förslag som borde kunna 
påverka IT-användningen positivt. Mina erfarenheter har sagt 
mig, att IT-relaterade kunskaper inte får den uppmärksamhet i 
form av tillämpning som, enligt mitt sätt att se, hade varit 
rimligt. Jag har frågat mig, om det finns en överensstämmelse 
mellan de praktiskt upplevda problemen och de teoretiskt 
behandlade förslagen till lösningar. Min utgångspunkt och mitt 
intresse av individuellt upplevd IT-användning och nytta har sin 
grund i att jag anser, att individerna är de bästa indikatorerna på 
vad som fungerar bra och mindre bra. De är också enligt mitt 
synsätt indikatorer på vad som faktiskt implementerats i en 
verksamhet. Individerna är också de som på ett påtagligt sätt får 
leva med det som införs i en verksamhet. Avhandlingens fråge-
ställning och fokus, på individuellt upplevd IT-nytta, kan ses i 
det perspektivet. 
 
 
 
8.1 Avhandlingsarbetet 
Avhandlingen har behandlat frågan om IT-nytta. Det som, enligt 
ursprungliga planer, skulle undersökas har undersökts och nya 
frågor har tillkommit under vägen. Genomförda fallstudieun-
dersökningar visar i stort förväntade resultat. De empiriskt 
funna faktorerna för IT-nytta har kunnat återföras till den orga-
nisatoriska nivån och profilen för de olika fallen ser olika ut 
beroende på verksamheternas skilda förutsättningar. Det har 
också varit möjligt att hitta faktorer som är gemensamma för de 
tre fallen; integration och uppgiftsanpassning.  
 
Implementationsundersökningen och mina egna praktiska 
erfarenheter av implementationsarbete gav mig  ny och 
användbar kunskap. Det räcker inte med ett lämpligt innehåll 
och ambitiösa implementationsinsatser. Införandearbetet måste 
också ha ledningsstöd och verksamhetens grupprocesser, kultur 
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och infrastruktur måste verka för det nya professionella 
innehållet.     
 
I metodkapitlets diskussion om kvalitativ forskning refererades 
litteratur (Holme & Solvang, 1996) som betonade det önskvärda 
i att arbeta med en vilja att bli förvånad, att inte bara leta efter 
sådant som kan bekräfta våra fördomar. Genom att använda en 
analysmodell har synfältet i undersökandet begränsats till de 
ramar analysmodellen i sig sätter. Initiativet att genomföra en 
implementationsundersökning visade emellertid att ramarna 
borde utökas och en utvecklad analysmodell för framtida under-
sökningar föreslogs. Min lärdom av detta är att användningen 
av en analysmodell är fruktbar, men det är också viktigt att 
reflektera och utveckla tänkandet under processens gång.  
 
Den ursprungliga analysmodellen baserades på teori från IT-
området, men den utvecklade analysmodellen innefattar även 
teorier om gruppers sätt att fungera. Jag hade under forsknings-
processens gång lärt mig att detta var en avgörande faktor för 
implementation men varken teorier eller tillämpad kunskap om 
grupprocesser ingår i min utbildningsprofil. En undersökning 
av de organisatoriska grupprocesserna – såsom den utevecklade 
analysmodellen förutsätter – bygger därför på tvärvetenskaplig 
samverkan. Hur man förfar med teorier utanför ämnesområdet 
har inte varit helt uppenbart. Ska man läsa in sig på ett område 
som man inte har grundläggande kunskaper inom eller inte? 
Ska man alls beakta sådant som ligger utanför det egna ämnes-
området? Under processens gång har jag fått råd med olika in-
riktning.  Jag har, som framgått, valt att inte läsa in ett nytt om-
råde men jag anser att denna fråga bör diskuteras eftersom sva-
ret inte tycks vara givet. Ambitionen att arbeta med ett helhets-
perspektiv får enligt min uppfattning till följd att viktiga lär-
domar med annan ämnestillhörighet än den egna inte kan 
uteslutas, eftersom fenomenen i den verklighet som studeras 
inte känner några ämnesgränser.    
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Det sätt jag valt att utvärdera och analysera IT-nytta på har inne-
burit att jag arbetat med en bred litteraturreferensram: allmän 
utvärderingslitteratur, IT-utvärderingslitteratur samt ett antal 
IT-områden med systemvetenskaplig inriktning. Bredden har 
enligt min bedömning varit nödvändig för att kunna basera 
arbetet på något som liknar ett helhetsperspektiv, men jag har 
också upplevt det som ett problem. Jag har insett djupet inom de 
olika litteraturområdena men fått behandla områdena översikt-
ligt och relativt sett ytligt. Detta har varit ett dilemma. Jag har 
valt och velat beskriva en bredd men har samtidigt sett just 
detta som en begränsning.   
 
Valet, att undersöka IT-nytta på individnivå, ser jag som ett 
lämpligt val.  Individerna är de som kan ge kunskap om vad 
som faktiskt används och fungerar eller inte fungerar. Att 
återföra resultaten till den organisatoriska nivån/en litteratur-
referensram är också en bra ansats, eftersom återföringen kan 
betraktas som ett beslutsunderlag som skapar en möjlighet till 
handlande från organisationens sida.  

 
Jag har dragit slutsatsen att individerna i de undersökta verk-
samheterna önskar bidra till den interna effektiviteten. Om en 
utvärdering med fokus på verksamhetens målsättningar och 
externa effektivitet skulle genomföras uppstår dock en intressant 
fråga rörande implementation av sådant som inte är inriktat på 
att bidra positivt till individens effektivitet. Hur förhåller sig 
verksamhetens medarbetare till IT-stöd och målsättningar med 
annat fokus än intern effektivitet? Om det externa målet inte är 
grundligt implementerat hos organisationens anställda finns det 
enligt min bedömning en risk att individerna (om de tillfrågas) 
underskattar eller missbedömer nyttan. 
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8.2 Områden för fortsatt forskning 
Tre områden för fortsatt forskning ter sig intressanta – den 
utvecklade analysmodellen, verksamheters syn på analys-
modellens sätt att utvärdera IT-nytta och området kunskaps-
tillämpning.  
 
Kunskapen som skulle kunna genereras ur forskning om den 
utvecklade analysmodellen är, utöver den typ av kunskap som 
genomförda fallstudier genrerat, kunskaper om hur verksam-
heters kompetens, infrastruktur och grupprocesser ser ut i rela-
tion till individuellt upplevd IT-nytta. Jag anar att den kun-
skapen – åtminstone delvis – skulle kunna betraktas som ny. 
Den utvecklade analysmodellen skulle dessutom kunna ge 
incitament för att pröva eller vidareutveckla koncept för 
modellering av infrastruktur och kompetens. Kompetensfrågan 
är, som jag ser det, en nyckelfaktor för implementation av något 
nytt. Implementationsundersökningen visade att det konsult-
beroende som uppstått var besvärande. Om införandet av den 
nya systemutvecklingsmodellen med tillhörande verktyg 
föregåtts av en kompetensanalys, skulle kraven på en 
framgångsrik implementation blivit tydligare. Kunskapen om 
verksamhetens befintliga kompetens kunde ha fått påverka 
innehållet i beslutet alternativt resurserna och genomförande av 
implementationen. Att modellera eller beskriva infrastruktur för 
IT-användning skulle på motsvarande sätt illustrera behoven av 
infrastruktur för IT-systemanvändningen. Denna lärdom borde i 
sin tur kunna bidra positivt vid framtida implementationer. 

 
En annan intressant infallsvinkel på analysmodelltemat skulle 
kunna vara att som Yin (1994) föreslår, använda fallstudieme-
todik för att göra en metautvärdering av sättet att utvärdera. 
Metautvärderingen skulle kunna ge svar på de undersökta 
verksamheternas syn på, och eventuella nytta av, den utveck-
lade analysmodellen. Tanken med analysmodellen är ju att den 
ska kunna användas för att utveckla lärandet i verksamheten.  
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Frågan om hur verksamheter ser på tillämpning av kunskaper 
från IT-området är emellertid den jag finner mest intressant, 
eftersom IT-nytta analyser som inte tas om hand av den orga-
nisatoriska nivån ter sig meningslösa. Om det inte finns en tilltro 
till att tillämpning av IT-relaterad kunskap skulle kunna ha en 
positivt inverkan på villkoren för IT-användningen, finns det 
rimligen inte heller någon anledning eller motivation till att 
genomföra IT-nytta analyser. Människors syn på och erfaren-
heter av kunskapstillämpning ter sig därför som det tema som 
bör inleda en fortsatt forskning för min del. Intressanta frågor 
under detta tema skulle kunna vara: 
 
- Vilka kunskaper ledningspersoner med olika utbildningsprofil anser att 

IT-området innehåller. 
- Vilka IT-relaterade kunskaper verksamheter anser att de behöver, får 

respektive saknar. 
- Vilken kompetens som efterfrågas för olika typer av IT-relaterade 

arbeten. 
- I vilka termer kompetenskrav för IT-arbeten för uttrycks. 
- Verksamheters syn på och erfarenheter av olika IT-utbildningsprofiler. 
- Verksamheters erfarenheter/åsikter om kunskapstillämpning i relation 

till resultat. 
- Verksamheters och andra intressenters syn på olika sätt att presentera 

IT-kunskaper. 
 
Jag har hävdat att tillämpning av IT-relaterade kunskaper skulle 
kunna påverka IT-nyttan i positiv riktning. Undersökningar om 
verksamheters syn på tillämpning av IT-kunskaper skulle därför 
ge en värdefull förståelse för kunskapstillämpningens villkor. 
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9. SUMMARY IN ENGLISH  
 
9.1 Background 
Information technology (IT) has been of increasing importance 
in organisations for a long time and it is today (theoretically) 
possible to use IT as support for almost all functions in an 
organisation. However, the issue of financial benefit and 
practical realisation of the intrinsic values in IT are called in 
question and debated (see for example Brynjolfsson, 1993; 
Standish Group, 1994; Karlander, 2001).  
 
Information systems failure rates are reported high and different 
suggestions to resolve the situation has been presented. 
Organisational implementation is one suggestion in this area. 
The concept is based on a deep understanding of organisational 
implications for utilisation of IT aimed to integrate an IT-system 
in its complex organisational context (Pettigrew, 1987; Walsham, 
1993). Managerial attention and action are also reported as 
critical success factors for realisation of the potential in IT. 
(Galliers, 1991; Docherty & Stymne, 1995).  Evaluation of IT-
systems has been suggested as a tool for organisational learning 
and improvements concerning use and benefits from IT 
(Symons & Walsham, 1988; Symons, 1991; Wilcocks, 1992).  
 
 
9.2 Focus of interest 
Concepts for evaluation of IT investments are often designed to 
investigate one single application. This study has an opposite 
approach. The focus of interest is on individuals and their daily 
operations. Individually experienced benefits from a current set 
of computer based systems are investigated and analysed. The 
aim of the study is to describe and gain an understanding con-
cerning IT-systems contribution to promote individual 
performance and also to gain knowledge useful for managerial 
action.  
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9.3 Method 
The study is based on a concept, which stress on factors that 
positively, or negatively contribute to the experienced benefit 
from IT. An individual perspective has been taken. The focus is 
on daily operations and the contribution from the IT based 
systems.  
 
A model for investigation and analysis of use and benefits from 
IT has been developed and used in three case studies. The 
investigation detects individually experienced benefits (or the 
opposite) from IT usage. The model has one basic assumption 
concerning knowledge and managerial action. It is assumed that 
successful implementation of concepts from IT-literature has a 
potential to improve benefits from IT. Explanations to 
individually experienced value of IT, was therefore related to 
literature on IT-strategies and management, information 
systems development and software maintenance. The results 
from the case studies where discussed as possible maps for 
managerial action.  
 
In a separate study the issue of implementation and use of new 
concepts was investigated as an additional perspective. Focus 
was on personnel who where responsible for implementation 
and use. The resulting factors for implementation where 
analysed and related to parts of the literature used for 
explaining factors from the case studies – organisational 
implementation, organisational learning and quality 
improvement concepts.  
 
The results from the case studies where also analysed and 
related to research on IT-evaluation and benefits.    
 
The conducted study is based on Yins (1994) case study method. 
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9.4 Conclusions 
Previous research indicates that positive factors for IT usage are 
linked to personal efficiency and factors that promote personal 
work tasks. Negative factors appear when use of the IT-systems 
is experienced as uncomfortable and not logical. Lack of 
integration between systems and low or mismatched system 
functionality is also found as negative factors. 
 
The model used for analysing IT-use and benefits had a high 
level of relevance. Furthermore, the separate study on 
implementation indicated additional factors that also where 
relevant. An important result of this work is therefore a 
developed model for analysing IT-use and benefits. The 
developed model includes the empirical findings from the 
implementation study. 

 
The main conclusions from the study: 
 
- Users want IT-systems to promote personal work tasks. 

 
- Software maintenance should be organised to focus on users work tasks 

and support from current IT-systems – not to improve single 
applications. 
 

- Systems development should focus on users work situation with a  
holistic approach.  
 

- Successful implementation of concepts from IT-literature will result in 
increased benefits of IT. 
 

- Managerial action must support implementation efforts.  
 

- Organisational demand, infrastructure and competence are important 
mediators for implementation. 
 

- Social group processes need to support use and implementation efforts.   
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Exempel på grupprocesshinder i form av tydliggöranden. Bilderna 
illustrerar situationer ur stödfunktionen UMS synvinkel. 

 
 

 
 

KOMMENTAR 
UMS i kamp med enheten som tidigare 
ansvarat för utvecklingsprocessen. RFV- 
Datas chef (Sture) i kamp med sig själv. 

KOMMENTAR 
Det är inte helt enkelt att vara stödgrupp – 
man kan verka som om man är något. UMS i 
kamp med egna enheten 
(Utvecklingsenheten) och med andra 
enheter. 
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KOMMENTAR 
Att föra fram och försöka tillämpa  
teoretiska kunskaper är svårt. Antagna 
kamp och flykthinder i storgruppen är 
starka. Erfarenheter värderas högre än 
teoretiska kunskaper och utbytet mellan de 
båda världarna fungerar inte 
 

KOMMENTAR 
Sammanfattande bild av UMS situation. 
Fattade beslut genomförs inte. UMS har 
ingen möjlighet att påverka detta. 
Storgruppsprocesserna är ett hinder för 
förändring och utveckling 
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UMS Tydliggörandeprocess - kommentarer 
UMS är en liten grupp, den är ung och den har successivt vuxit under hela sitt första 
verksamhetsår. Det betyder att gruppen ständigt har varit, och fortfarande är, en ny 
grupp. Den blir ny varje gång den får nya medarbetare. UMS behöver inleda en aktiv, 
bearbetande och genomtänkt grupputvecklingsprocess – helst direkt efter 
semestrarna. Det finns annars en risk för att UMS, även fortsättningsvis, lägger all tid 
och kraft på att förändra och stödja andra grupper/projekt/enheter och därmed tappar 
den egna utvecklingsprocessen. 
 
Den uppdragsprioritering som inletts är bra – och kommer i rätt tid – alla har mycket 
att göra. UMS startade sin verksamhet genom att ta på sig allt som kom. Den 
inriktningen, och inställningen, har diskuterats i gruppen. Gruppens chef och gruppen 
valde, enligt min mening, rätt metod när de drog igång för allt vad tygen höll. 
 
Gruppen UMS kunde inte veta hur starka krafter, i form av hinder- och bevarande-
processer, som fanns - och finns - antagna inom RFV Data-som-helhet (och 
naturligtvis inom RFV som helhet).UMS underskattade naturligtvis dessa krafter och 
det var bra. Om gruppen hade haft möjlighet att göra en bedömning av styrkan i dessa 
grupprocesser, hade man blivit mindre modig och därmed mindre framgångsrik. 
 
Roller och funktioner inom UMS kommer att diskuteras, när gruppens egen 
bearbetnings- och beslutsprocess inleds i slutet av augusti 2000. 

 
 
 

RFV Data – ur UMS perspektiv och erfarenheter 
Hinderprocesserna inleds med att gruppen-som-helhet (verksamheten RFV Data) 
antager beroendehinder, d.v.s. väntar på besked och beslut ovanifrån. 
 
De finns ett antal antagna och (väl) bevarade hinder för ny utveckling. Det mest 
tydliga, och vanligast förekommande processhindret - ur UMS-perspektiv - är: 
 
Kamp-Flykthinder (konflikter av olika slag) drar till sig intresse från omgivningen 
och leder till att någon-måste-göra-något-åt-känslan drar fram i grupperna med 
ökande styrka. En känsla och uppfattning som innebär att grupperna, de facto, har gått 
tillbaka in i ett beroendehinder (väntan på att någon ska lösa konflikten). 
 
Det är när grupperna befinner sig i antagna beroendehinder, som en 
bearbetningsprocess är möjlig. Tydliggörandeprocessen visar, att det inom RFV Data 
inte inleds några bearbetningsprocesser, när grupper befinner sig i antagna 
beroendehinder, förmodligen p.g.a. att det inte handlar om nya grundantaganden utan 
om gamla och djupt bevarade beroendehinder, som grupperna s.a.s. bara ”faller in i”. 
Ledningsfunktionerna kanske inte kan, inte vill, inte vågar och/eller inte får inleda 
bearbetningsprocesser. Om detta vet jag ingenting idag. 
 



Bilaga 2 
 
 

Om inte en bearbetningsprocess inleds, går de kämpande grupperna in i ett ”viloläge”. 
De antar ett tredje hinder för ny utveckling – grupper- i gruppenhinder. Här använder 
grupperna tid och kraft för att prata om - och spekulera omkring - den/de andra. En 
mental förberedelse genomförs inom grupperna inför nästa konfliktomgång. 
Planerade argument prövas och vässas. 
 
I ett kamp-flykthinder mellan två grupper läcker båda grupperna ut information i 
gruppen-som-helhet, för att framställa sig i en god dager, både uppåt och neråt i 
hierarkin. Supportrar är alltid bra att ha. 
 
När den medsols rullande hinderprocessen är igång, finns det ingen ände på den. 
Mönstret måste, och kan, brytas genom tydliggörande-, bearbetnings- och 
beslutsprocesser med utgångspunkt från gruppen-som-helhet, i detta fall RFV Data. 
Kraften och tiden, som nu ligger låst i hinder och bevarandeprocesser, kan, efter 
tydliggörande- bearbetnings- och beslutsprocess, användas kreativt och utvecklande i 
den professionella verksamheten. 
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INTERVJUGUIDE (1) 
 

 
 
 
Personalia 
- Person  
- Typ av tjänst 
- Övrigt 

 
 

Organisationen 
- Personens roll och funktion i organisationen  

 
 

 
Situationen 
- Beslutsfattande 
- Arbetsuppgifter 
- Datorberoende 

 
 
 

Systemen 
- Vilka system används till vad 
- Kommentarer 

 
 
 

Tillkomsten av systemen 
- Hur anskaffning gått till 
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INTERVJUGUIDE (2) 
 
 
 

Arbetsuppgift 
Rehabilitering 

Systemanvändning/ 
Kommentar 
Förbättringsförslag 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Användargränssnitt: 
 
 
Koppling andra system: 
 
 
Syn på syftet med systemet: 
 
 
Om förbättra två saker – VAD? 
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Svarssammanställning - Fall 1 
 
 
PERSON ARBETS- 

UPPGIFT 
SYSTEM IT 

BERO-
ENDE 

ORGANISATIONENS 
HANDLANDE 

KOMMENTAR 1 

 Mellanchef TA FRAM 
BESLUTSUNDERLAG 

Ekonomisystemet 
relevans 

Ja Systemet ej integrerat med 
det generella 
ekonomisystemet 

 

 SPECIAL RAPPORTER Ekonomisystemet 
relevans 

 Ja Många vet ej hur man ställer 
frågor till systemet 

 

 KALKYLERING VID 
INVESTERING 
(EXEMPEL) 

Ekonomisystemet 
relevans 

Ja   

 DISTRIBUERAR 
BUDGETUPPGIFTER 
NERÅT 

Ekonomisystemet 
relevans 

Ja   

 YTTRANDEN Nej   Det fungerar inte med IT-stöd 
 ADMINISTRATIVA 

BESLUT 
Nej   Det fungerar inte med IT-stöd 

     Fler finesser för 
informationspresentation 
önskvärt 

Mellanchef FRAMRÄKNING AV 
EKONOMISKA 
NYCKELTAL 

I huvudsak 
manuellt men 
vissa nyckeltal tas 
från 
ekonomisystemet 

Nej, ej för 
uträkning 
av 
nyckeltal 

Det politiska beslutet om 
nyckeltal har ännu inte fått 
konsekvenser i IT-systemen 

På sikt är det meningen att denna 
uppgift ska decentraliseras 
 
 
 
 
 

 BERÄKNING AV 
FRAMTIDA 
SKATTEINTÄKTER 

Manuellt Nej  ”Man måste veta vad man gör” 
som förklaring till ej IT-stöd 

 BUDGETUPPFÖLJNING Ekonomisystemet 
Relevans 

Ja   
 
 

                                                                 
1 Kommentarer med kursiv stil är mer allmänna och ej kopplade till specifik arbetsuppgift  
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Områdeschef 
skola 

SCHEMALÄGGNING Program för detta 
på PC 

Ja Organisationen har inte 
anskaffat detta system. 
Eget initiativ 

Målet är att få bort så mycket 
administration som möjligt så 
man kan syssla med innehåll och 
kvalité 

 TJÄNSTEFÖRDELNING Program för detta 
på PC 

Ja Anskaffning eget initiativ Samma som ovan 

 EKONOMI Nej Nej   
     I verksamheten finns kvalitativa 

mål och kvantitativa resurser. 
Befogenheter och ansvar 
stämmer ej riktigt. Datorer passar 
ej detta arbete något vidare.  

Mellanchef 
personal 

UTREDNINGAR AV 
OLIKA TYP 

Nej Nej  Materialet kommer från olika håll 

 LAGBEVAKNING 
(omvärld) 

Nej Nej  Ska vara känselspröt så 
organisationen gör rätt 

 PERSONAL INFORMA-
TION 

Nej  Det hade behövts ett 
system för information för 
att motverka 
ryktesspridning 

 

     Sjuklönereformen har medfört 
problem. Anpassning av system 
krävs 

Beslutsfattare / 
styrelseordför-
ande 

SKRIVA  Nej Nej Har ej tid att gå in i 
organisationens system. De 
är för komplicerade 

 

 GÖR OH-BILDER Nej Nej   
 VISIONÄRT 

STRATEGISKT ARBETE 
Nej Nej Organisationens system 

passar ej för detta 
 

     För eget politiskt arbete har jag 
egna privata system som jag lagt 
upp själv. Dessa system är 
mycket användbara!  

     Om ekonomi: Nyckeltal ska mäta 
kvantitativt och brukarstudier 
kvalitativt. Förankringsarbetet av 
dessa reformer har nått ner till 
områdeschefsnivå. 
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Handläggare 
hälsovårdsfrågor 

HANDLÄGGNING PC-nät med 
dokumenthan-
teringssystem 

Ja Organisationen stödjer ej 
detta PC nät. De satsar på 
stordatorer 

I PC systemet ligger alla objekt 
lagrade. Vi är med i utvecklingen 
av systemet. Bra för dom gör som 
vi vill 

 INFORMERA SIG Samma Ja  Bra! 
 ÄRENDEBEVAKNING Samma Ja  Bra! 
 REGISTRERING AV 

PROVER 
Excel Ja  Excel på grund av att labbet vi 

använder har detta program 
Kommunsekre-
terare 

SKRIVA Ordbehandling Ja  Bra och effektiviserande 

 REGISTRERA ÄRENDEN Diariesystem på 
stordator. 

Ja  Effektiviserande men OBS, 
informationen ska in i systemet 
också! 

 SKRIVA UT 
ADRESSETIKETTER 

Registerprogram Ja  Bra 

 KOMMUNICERA  Nej Mail finns men används ej. 
Ledningen stödjer ej detta 

 

 GÖRA UTSKRIFTER Ordbehandling  Detta är en uppgift som 
utförs åt en annan person 
som vägrar att använda PC 

 

     Det är oklart vart man ska vända 
sig om man önskar förändringar i 
systemen. Det går ej att initiera 
förändringar underifrån. I denna 
organisation kommer idéerna från 
en lågt placerad dataassistent. 
Policy uppifrån och ner saknas i 
dag. Policy för användning 
saknas och borde finnas.  

Handläggare 
/utredare 

SKRIVA Ordbehandling på 
Mac  

Ja Har köpt ”Macen” själv. 
Organisationen stödjer ej 
”öar” 

Ej populärt köp 

 REGISTRERA 
KOMMUNAL EGENDOM 

Program på 
stordator 

Ja   

 REGISTRERA FOTON Stordator via Mac Ja   
 INFORMERA  Stordator och 

registerprogram 
Ja   

 GÖRA AFFISCHER Desktop Ja   
 FATTA BESLUT  Nej  Det är kvalitativt beslutsfattande 

där det krävs fingertoppskänsla 
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Handläggare 
lägre nivå 

TAXESÄTTNING OCH 
FAKTURERING 

Helautomatiserat 
system som sköter 
allt 

Helt  Dessa uppgifter sköttes tidigare 
manuellt av samma person 

 ÄNDRINGAR OCH 
SÖKNING 

Helautomatiserat 
system som sköter 
allt 

Ja  Samma som ovan 

Handläggare 
mellannivå 

BRANDSYSNS-
REGISTRERING 

Registersystem Ja Köpte systemet billigt. Det 
fungerar bra  

Systemet har ytterligare tre 
funktioner som ej används 

 PRIORITERING INOM 
RÄDDNINGSTJÄNST 

Manuellt med 
blanketter 

Nej   

 GÖRA STATISTIK Registersystem Ja   
 EKONOMISK 

UPPFÖLJNING 
Listor från det 
generella 
ekonomisystemet 

Ja   

     Har inga planer på nya system. 
Har själv fattat beslut om de 
lokala systemen. Är nöjd med 
dem 
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Svarssammanställning - Fall 2 
 
 

PERSON ARBETS - 
UPPGIFT 

SYSTEM IT 
BERO-
ENDE 

ORGANISATIONENS 
HANDLANDE  

KOMMENTAR2 

Ledningsperson BUDGETARBETE Ekonomisystem 
stordator 

Ja, helt Förändringar i befintligt 
system har ej genomförts i 
tillräcklig omfattning. 
Systemet är sedan 1977 

 

 SPECIALRAPPORTER 
EKONOMI 

Ekonomisystem 
stordator 

Ja Obehändigt, systemet kan 
ej beräkna normtal 

 

 KONTROLL AV IN OCH 
UTGÅENDE POST 

Dokumenthan-
teringssystemet 

Nej  Hanteringen har blivit effektivare  

 ARKIVERING Dokumenthan-
teringssystemet 

Ja  Smidigare ärendehantering och 
snabbare handläggning. Man 
behöver inte vänta på dokument. 
Samtidig ärendehandläggning är 
möjlig, det är bra 

 HANDLÄGGNING Excel och 
dokumenthanterin
gssystemet 

Ja  Materiel kommer snabbare fram. 
Uppföljning fungerar bättre, 
snabbare och mer frekvent. 
Minskade kopieringskostnader 

 INFORMERA SIG OM 
EKONOMI 

Utsökningssys-
temet mot  
Ekonomisystemet 

Ja  Rutinen för detta fungerar bra 

Högsta chef LAGTOLKNING  Nej  Det går ej med IT-stöd på grund 
av att värderingar och 
kommentarer behövs 
 

 SAMORDNING OCH 
TIDSPLANERING 

Kalendersystem Ja  Man kommer åt chefernas 
kalendrar 
 

 KOMMUNIKATION Elektronisk post Nej  Får ej begränsa personliga 
kontakter 
 
 

                                                                 
2 Kommentarer med kursiv stil är mer allmänna och ej kopplade till specifik arbetsuppgift  
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 KONTROLL 
ÄRENDEBELASTNING 

Dokumenthanterin
gssystem 

Ja   

 KONTROLL KLAGOMÅL Dokumenthanterin
gssystem 

Ja   

 SKRIVA Ordbehandling Ja   
 EKONOMISK STYRNING Utsökningssystem 

från centralt 
ekonomisystem 

Ja Systemet ej funktionellt till 
100%. Brist att kostnader ej 
är periodiserade 

 

 BERÄKNING 
SIMULERING 

Excel    

     Bra för förankringen inåt att 
cheferna är med i 
utvecklingsprocessen. 
Ledningsbeslut skulle kunna 
stödjas bättre av IT. 

Förvaltningschef EKONOMISK 
UPPFÖLJNING 

Utsökningssystem 
mot 
ekonomisystemet 

 Det är ej lämpligt att 
politiker använder detta 
system. De vet för lite om 
periodicitet 

 

 SKRIVA Ordbehandling    
 KONTROLL AV 

ÄRENDEBELASTNING 
Dokumenthan- 
teringssystem 

   

Ledande 
politiker 

PROBLEMLÖSNING 
MED ”HOLISTISKT 
SYNSÄTT” 

 Nej  Om IT: Kan ej undvaras. Kan 
snabba upp informationen. 
Upplysningskälla. Viktigt med 
försiktighet så ej mänskliga 
relationer skadas. IT är ett 
arbetsredskap. Vår satsning är en 
marknadsföringsåtgärd. 
Kompetenshöjningen är positivt 
för personalen. Merarbetet med 
systemet negativt. Den 
effektivisering som uppnåtts med 
systemet kan ej hänföras till IT. 
 

Handläggare vid 
informationsdisk 

TIDSBOKNING Tidsbokning  Informationsdisken är en ny 
organisatorisk enhet  

 

 LÄMNA INFORMATION Dokumenthan-
teringssystemet 

 Brister i utbildning på 
systemet 

Hoppas att bara vettiga saker ska 
scannas in 
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     Kontakter med andra kan 
försämras av det nya systemet. 
Ny arbetsorganisation ej klar. 
Systemet och sättet att arbeta ska 
införas steg för steg – ej klart 
ännu. Oklarheter om nytt 
arbetssätt 

Högsta politiska 
ledning 

SKRIVA Ordbehandling    

 KOMMUNICERA Elektronisk post    
 TIDSPLANERA Kalendersystem    
 UTREDA EKONOMISK 

FRÅGA 
Utsökningssys-
temet 

  Enbart för internt bruk 

 POLITISKT 
BESLUTSFATTANDE 

Ej IT-stöd. Har eget 
arkiv 

   

     Hoppas på en jämnare 
maktfördelning mellan politiker 
och tjänstemän med hjälp av 
systemen. Bärbara PC och 
tillgång till systemen blir ett bra 
verktyg framöver 

Handläggare 
lägre nivå 

BUDGETARBETE Ekonomisystemet Ja   

 UPPFÖLJNING Ekonomisystemet Ja   
 HANDLÄGGNING Dokumenthan-

teringssystemet 
   

 DEBITERING OCH 
AVGIFTER 

Specialsystem för 
detta 

  Fungerar bra  

 SKRIVA Ordbehandling Ja   
 KOMMUNICERA Elektronisk post    
 BOKFÖRA Kassaregister-

program 
   

     Är i stort nöjd med systemen. De 
är väldigt effektiviserande. Export 
av dokument från ordbehandling 
till dokumenthanteringssystemet 
blir bra! 
Dokumenthanteringssystemet 
kommer att innebära en viss 
överlappning av varandras 
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frågor.. Fn. 20-30% som ej 
använder systemet. Vi anställda 
har fått mera hela arbetsuppgifter 
på grund av systemet. Har själv 
blivit handläggare.  

Förvaltningschef LEDNING AV ARBETE: 
Kontroll av 
ärendebelastning 
Kontroll av 
kontroversiella ärenden 
Delegering 

Dokumenthan-
teringssystemet 

Ja Lider när systemet ligger 
nere. Är beroende  

Tungt att föda systemet men med 
scanning går det. 
Ärendehanteringen har 
effektiviserats på grund av 
systemet. Mer logiska 
arkivsystem nu 

 SKRIVA Ordbehandling Ja   
     Dokumenthanteringssystemet har 

tillkommit genom övertalning av 
en eldsjäl. Alla blev överbevisade. 
Det kommer att fungera. 
Handläggare är beredda. Det har 
egentligen handlat om 
nedskärningar och besparingar 
men det har ingen vågat säga. 
Tidigare ADB -grupp var 
eldsjälens förlängda arm. Enligt 
regler måste 2/3 av inkommande 
post finnas i original.  

Handläggare vid 
informationsdisk 

INFORMERA Dokumenthanterin
gssystemet 

Något   

 BERÄKNA 
BOSTADSBIDRAG 

   Hade denna arbetsuppgift tidigare 

     Den nya informationsfunktionen 
har planerats dåligt men det blir 
spännande med mer hela 
arbetsuppgifter. 
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Svarssammanställning - Fall 3 
 

 
 BEVAKA OCH HÅLLA REDA PÅ… 

Inmatningar av ärenden 
• Inmatning och sökning av arbetsgivare OK 
• Mycket bra! Jättestor skillnad mot tidigare, går gärna in i LS 
• Ta bort kvarliggande personnummer i ”hämta ärende”, ett irritationsmoment! 

 
Väntar på, avvaktar exempelvis: läkarutlåtande, att rehabiliteringsmöte ska hållas, få in rehabiliteringsplan, få tillbaka akt från FL 

• Bevakningsfunktionen i LS används. Den är bra men har också brister. De fördefinierade bevakningsanledningarna täcker inte alla 
förekommande fall och de bevakningslistor man kan ta ut är sorterade i personnummerordning 

 
Hålla reda på beslut , pågående aktiviteter och händelser  

• Registrering i LS ärendebild OK, bevakning samma kommentar som ovan 
• Om personen flyttar uppstår problem, ansvaret flyttar men informationen följer inte med i ett enkelt handgrepp som man kunnat önska 

 
 Hålla reda på ”vad göra härnäst i detta ärende” 

• Bevakningslistan används. Ett fritextfält för egna kommentarer hade underlättat avsevärt 
 
Avsluta ärende 

• Enkelt, hämtar och avslutar i samma bild i LS. Det är en brist att handläggarnamnet försvinner när ärendet avslutas. Om ärendet blir 
aktuellt igen kunde den uppgiften varit bra att ha  
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INFORMERA SIG… 
Skaffa en allmän överblick över ett ärende 

• Första sida i LS ger en ytlig överblick, inget djupare om innehållet. Om systemet är rätt använt kan man se om en person har sjukbidrag, 
om socialutredning finns mm. Mer information på första sidan hade varit bra.  

• LS baseras på ”startdatum som rehabiliteringsärende”. Personen kan ha varit sjukskriven ett år eller mer tidigare, en brist 
• En checklista i LS skulle vara till hjälp  

Ta reda på fakta, sakförhållanden, man behöver svar på en fråga 
• Personuppgifter, historisk, uppgifter om visst företag, utbetalning av förmån, om arbetshjälpmedel är beviljat, ej stöd av LS för detta. 

Beställning från Centrala System (CS) 
Snabb information behövs - någon av alla personer man handlägger ringer  

• I LS sker sökning med hjälp av personnummer. Det skulle varit suveränt med sökning på namn så man slapp och be om personnummer. 
Att avbryta och fråga efter personnumret känns fel. Man skulle kunna ge bättre service om man enkelt kunde lista sig till vem man talar 
med 

Informera sig inom yrket, läsa Allmänna Råd och annat 
• Netscape, ej stöd av LS för detta  

 
 KOMMUNICERA… 

Kommunikation i enskilda ärenden: Att föredra ärenden i socialförsäkringsnämnden eller kommunicera beslut till DF 
• Ej behov av systemstöd från LS för ärenden som ska föredras 
• Vid kommunikation till DF används bevakning i LS plus mall för brevet . Mallen finns i Elsy 

 
Kommunikation i form av statistik till RFV 

• Statistikregistrering vid avslutning av ett ärende. Den halvautomatiska ”bryggan” mellan LS och LUS fungerar bara i ungefär 25% av 
fallen3, besvärande brist 

• Statistik på rehabiliteringsåtgärder i ytterligare ett statistiksystem, SAR 
 
Kommunicera med nätverket omkring DF 

• Telefon och fax används. Mailanvändningen inte så omfattande när det gäller att skicka mail 
 
Kommunikation i form av samverkan med andra rehabiliteringshandläggare  

• Ger information omkring bland annat köp av tjänster, sker ofta spontant. Ej datorstöd för denna uppgift 
• Formaliserade veckovisa rehabiliteringsmöten. Ej datorstöd för detta.  
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UTREDA DOKUMENTERA... 
Rehabiliteringsutredning, begär in underlag (socialt, arbete, sjukdom, fritid) 

• Använder LS för bevakning och registrering. Bevakningsdelen är bra, mycket bättre att registrera i denna version. Förbättringsområden: 
Att fritt kunna registrera bevakningsanledning, att kunna skriva in vad man skulle kolla upp. Effekter av dessa förbättringar skulle vara att 
man kunde sluta och kolla i akten, man kunde även bättre svara i varandras telefoner 

 
Ta fram beslutsunderlag för rehabiliteringsplan, särskilt bidrag, sjukbidrag och förtidspension 

• Matar in rehabiliteringsplanen i LS-åtgärd och beslut. Använder bevakningen som fungerar bra men flera alternativ för arbetslösa behövs, 
exempelvis social träning. Man vill gärna ha in det som pågår i ärendet i systemet så man ser att aktiviteter på gång. Går det ej måste man 
fingera. Nya LS är annars mycket enklare, stora fördelar 

 
Begära in olika typer av underlag 

• Bevakning i LS är OK men bevakningslistan borde vara sorterad så att äldsta ärendet kommer först så att man betar av åtgärden 
tidsordning 

• När begärt underlag kommit in matas det in i LS, OK 
• Tycker att LS är för fyrkantigt, det finns för få bevakningsalternativ. Anser också att bevakningslistan är för fyrkantig, det finns för få 

alternativ och alternativen stämmer ej överens med handläggningen. Den innehåller också för lite information 
 
Ta fram beslutsunderlag i form av exempelvis medicinska underlag, försäkringshistorik och tidigare gjord utredning 

• Ej LS för detta. Läkare, centrala system och akten 
 
Göra socialutredning 

• Blankett för detta finns i Elsy, Jet Form 
 
Få in begärda beslutsunderlag 

• Registrering av beslut i LS är helt OK. Det som är fel är dubbelregistreringen. Skulle förstå vinsten med LS om man slapp LUS. Man 
registrerar också i akten… 

 
Aktiviteter vid handläggning: Skriva föredragnings-pm, behöva en blankett, skriva brev som förekommer ofta, skriva journal 

• PM skrivs i word, mallar finns 
• Vid blankettbehov finns systemet ELSY som är ett blankettförråd. Här finns också en ordbehandlare, Jet Form  
• För brev som förekommer ofta finns vissa mallar i word 
• För journalskrivning finns mall i word 
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SAMORDNA… 
Samordning av aktörer och aktiviteter i ett rehabiliteringsärende 

• Ingen nytta av LS i samordningsrollen 
• Man kan ju använda bevakning, annars ingen nytta 
• Inget stöd i LS omkring vilka kontakter man har. Vilka personer som ingår i ett nätverk kring en person framgår av akten 
• En bild i LS över aktörer i ett ärende skulle vara bra 

     Förbättringsförslag, lägg till en bevakningsanledning i LS ”väntar på kontakt” 
 
 

FINNA LÖSNINGAR… 
Att komma fram till åtgärder som är lämpliga, ofta handlar det om köp enligt ramavtal  

• Inget stöd av LS för denna uppgift. Förbättringsförslag: Man kunde lägga in en förteckning över producenter, rehabiliteringsaktörer. Även 
erfarenhetsåtervinning skulle vara bra 

• Det finns fyra pärmar med ramavtal. Denna delen av jobbet är den största svårigheten man har. Det skulle vara en hjälp att få in dessa i 
en databas där man kunde söka på diagnos och ramavtal. Gärna en referens till en handläggare som utnyttjat anläggningen tidigare  

 
 

BESLUTA … 
Fatta formellt beslut om rehabiliteringsersättning  

• Ej behov av systemstöd från LS för själva beslutsfattandet. När beslutet är fattat registreras det enkelt i LS (enkelt och bra, glatt 
överraskad) 

 
Avsluta ärende helt eller delvis 

•  Ärendet tas bort ur LS 
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Faktorer för IT-nytta och områden för beskrivning  
Rubrik Fall 1 Fall 2 Fall 3 

System - System ska vara  integrerade. 
- System ska vara 

uppgiftsanpassade.  
- System ska vara enkla att 

använda  
- System ska vara pålitliga och 

genomskinliga.  

- Förändring och anpassning av 
system är viktigt 

- System ska användas till sådant 
de ”kan” och är bra på. 

- Det är viktigt att fastställa vad 
som är målet med ett system. 

- Informationen i ett system bör 
vara lämpligt strukturerad. 

- Tillgängligheten är viktig när 
man är  beroende av systemet 

- Om systemet ska stödja 
handläggningen är all 
funktionalitet som bidrar i det 
avseendet viktig – det ska 
stämma med hur man vill 
arbeta. 

- Systemen borde vara 
integrerade med varandra – 
ingen hoppning. 

Kunskap - Kunskap i systemanvändning 
viktig. 

- Användningen av uppgifter från 
ett system behöver bygga på 
kunskaper om sakområdet så 
att tolkningen blir rimlig. 

- Det är viktigt kunna använda  
IT-systemen som stöd för det 
egna arbetet 

- Det är viktigt att få utbildning i 
ett system. 

 

Verksamheten - System behöver anpassas efter 
verksamheten. 

- IT-stöd för kontroll och 
snabbare processer är önskvärt 

- Mer hela arbetsuppgifter till 
följd av IT-systemen 
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Systemanvändning - System ska vara 
effektiviserande för det egna 
arbetet. 

- En tydlig policy för IT-
användning behöver finnas. 

- Även ledningsnivåernas behov 
av IT-stöd bör beaktas. 

- System ska inte användas till 
alla typer av arbetsuppgifter 

- Systemen ska vara 
effektiviserande. 

- Effektivisering av det egna 
arbetet är viktig. 

- Registrering i flera system 
uppfattas som onödigt utfört 
arbete –systemen borde kunna 
kommunicera med varandra utan 
inblandning från handläggare. 

Påverkan och policy - Organisationen bör satsa på 
system som användarna behöver 
och vill ha. 

- Individerna i organisationen ska 
medverka /ha makt över 
systemanskaffning och 
systemutveckling  

- Man behöver någonstans att 
vända sig med 
förändringsförslag. 

- Oönskade effekter av system 
ska undvikas – mindre mänskliga 
kontakter, maktfördelning, 
kultur 

 

Övrigt - Man kan som individ anse sig 
behöva agera utifrån en egen 
policy ifråga om IT-användning 
och datorinköp. 

- Ett system kan förutsätta 
förändrade arbetsformer / 
förändrad organisation – ett 
planerings- och 
implementationsarbete 
erfordras. 

- Rutiner och arbetsorganisation 
behöver förändras om man ska 
få effektiviserande effekter av 
systemen. 

- Funktionalitet för områden som 
ej omfattas av IT-stöd 
efterfrågas (kontakter, 
kommunikation, aktörer 
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Faktorer för IT -nytta och litteraturreferensram – Strategier och IT -management  
Kunskapsområden Fall 1 Fall 2 Fall 3 
ORGANISATORISK 
IMPLEMENTATION 

- Individerna i organisationen ska 
medverka / ha makt över 
systemanskaffning och systemutveckling 
(10) 

- Mer hela arbetsuppgifter till 
följd av systemen (22) 

- Ett system kan förutsätta 
förändrade arbetsformer 
/förändrad organisation – ett 
planerings- och 
implementationsarbete 
erfordras (27) 

- Rutiner och arbetsformer 
behöver förändras om man ska 
få effektiviserande  effekter 
av systemen (32) 

-  

ORGANISATORISKT 
OCH INDIVIDUELLT 
LÄRANDE 

- Kunskap I systemanvändning är viktig (5) - Kunskap i systemanvändning är 
viktig (20) 

 

KVALITETSKONCEPT - En tydlig policy för IT-användningen bör 
finnas (8) 

- Organisationen bör satsa på system som 
användarna behöver och vill ha (9) 

- Man kan som individ anses sig behöva 
agera utifrån en egen policy ifråga om 
IT-användning och datorinköp (12) 

- Det är viktigt att fastställa vad 
som är målet med ett system 

 

STRATEGISK IT-
PLANERING OCH 
IT-MANAGEMENT 

- System ska vara uppgiftsanpassade (2) 
- Systemen behöver anpassas efter 

verksamheten (6) 

- System ska användas till sådant 
de ”kan” och är bra på (14) 

- IT-stöd för kontroll och 
snabbare processer önskvärt 
(21) 

- Även ledningsnivåernas behov 
av IT-stöd bör beaktas (23) 

- System ska inte användas till 
alla typer av arbetsuppgifter 
(24) 

- IT-funktionalitet för områden 
som inte omfattas av IT-stöd 
efterfrågas (33) 
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 Fall 1  Fall 2 Fall 3 
INFORMATIONS-
SYSTEMARKITEK-
TURER 

- System ska vara integrerade (1) - Informationssystem bör vara 
lämpligt strukturerade (16) 

- System bör vara integrerade – 
ingen hoppning (29) 

- Registrering i flera system 
uppfattas som onödigt utfört 
arbete (31) 

 
 
Faktorer för IT -nytta och litteraturreferensram – Systemutveckling  
Kunskapsområden Fall 1 Fall 2 Fall 3 
BEHOVET ATT 
VÄRDERA 

Ingen faktor  Ingen faktor Ingen faktor  
 

FOKUS PÅ 
ANVÄNDNING 

- Systemen ska vara enkla att använda (3) 
- Systemen ska vara effektiviserande för 

det egna arbetet (7) 

- Det är viktigt att kunna 
använda IT-systemen som stöd 
för det egna arbetet (19) 

- Systemen ska vara 
effektiviserande (25) 

- Om systemen ska stödja 
handläggningen är all 
funktionalitet som bidrar i det 
avseendet viktigt – det ska 
stämma med hur man vill arbeta 
(28) 

- Effektivisering av det egna 
arbetet är viktig (30) 

 
 
Faktorer för IT -nytta och litteraturreferensram – Systemförvaltning  
Kunskapsområden Fall 1 Fall 2 Fall 3 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR FÖRVALT-
NINGSARBETET 

Ingen faktor  Ingen faktor Ingen faktor  
 

ORGANISERING AV 
FÖRVALTNINGSARB
ETET 

- Man behöver någonstans att vända sig 
med förändringsförslag (11) 

- Förändring och anpassning av 
system är viktigt (13) 

-  
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Faktorer för IT -nytta och litteraturreferensram – Övrigt (ej hänförbart till valda litteraturområden) 
Kunskapsområden Fall 1 Fall 2 Fall 3 
ÖVRIGT Ingen faktor 

 
- Tillgängligheten är viktig när man 

är beroende av systemen (17) 
- Användningen av uppgifter från 

ett system behöver bygga på 
kunskaper så att tolkningen blir 
rimlig (18) 

- Oönskade effekter av system ska 
undvikas – mindre mänskliga 
kontakter (26) 

Ingen faktor 
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Faktorer för implementation: 1-80 framgångsfaktorer, 81-130 
tillkortakommanden i införandearbetet 
1. Entusiastiska medarbetare. 
2. Hög kvalitet i arbete. 
3. Öppen för att anpassa implementationsstrategi när situationen kräver det. 
4. Kompetensutveckling, support och engagemang hos verksamhetsledning. 
5. MOGNAD på den organisation som ska implementera verktyg och metod. 
6. Motivation. 
7. TRYGGHET människor måste ofta känna sig trygga för att kunna ta in nyheter. 
8. ENGAGEMANG – komittment från ledning. 
9. LYHÖRDHET – man måste lyssna på de som skall använda det man implementerar. 
10. Ledningens vilja att både styra, stödja och följa upp. 
11. Någon eldsjäl. 
12. Inte snåla med stöd under första tiden (info, stöd, utbildning). 
13. Ha ett helhetskoncept klart och kommunicerat där omfattning, tid mm. kan positionernas. 
14. FÖRANKRING I FÖRETAGSLEDNING (PENGAR MM). 
15. Man måste skapa intresse hos de som berörs för att det ska ta till sig något nytt (sug). Att trycka ut 

något fungerar inte. 
16. Hitta ”champions” som driver införande. 
17. Tillgång till kompetens. 
18. Uppmärksamma success-stories för att hålla intresset uppe. 
19. Företagsledningen måste vara med. 
20. Erfaren projektledare när det gäller styrning och utvecklingsprocess. 
21. Aktiv styrgrupp som vet sin roll. 
22. Välj sammansatt projektgrupp med rätt kompetens. 
23. Tillgång till stöd/kompetens. 
24. Viktigt att skapa ett ”sug” i organisationen. Man ska vilja använda och se nyttan med processer, verktyg 

etc.. 
25. Gör eventuella anpassningar innan och ej under implementationen. 
26. Implementera en bit i taget – implementationsplan. 
27. Väl påläst och erfaren inom det som ska implementeras. 
28. Få med sig ”fotfolket” dvs. utvecklarna. 
29. Tid för uppsättande och experimenterande med utvecklingsmiljön måste tas med i beräkningen. 
30. Utbildning bör planeras in i projektets aktiviteter. 
31. Ett nära samarbetet med projektledaren. Planerar exempelvis projektet med hjälp av de aktiviteter som 

används i processen. 
32. Stöd från chefer som pekar med hela handen och som visar betydelsen av att införa ett nytt 

arbetssätt. 
33. Samverkande och övergripande förändringsmål. 
34. Förändringskultur inom organisationen. 
35. En effektiv och operativ organisation för införande. 
36. Plan för införande. 
37. Utbildning. 
38. Engagemang INFÖRARE – ANVÄNDARE. 
39. Klara och realistiska målsättningar. 
40. Adekvat information från början och i olika former för att budskapen ska nå fram. 
41. Eldsjälar. 
42. Vidareutveckling av personalens kompetens parallellt. 
43. Noggrann planering. 
44. Mogen organisation. 
45. Ledningens stöd. 
46. Ledningens stöd. 
47. Kontinuerliga presentationer i stället för Big-Bang (tid att vänja sig). 
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48. Dokumentation, guidelines och stöd på plats. 
49. Utbildningsplan. 
50. Visa på positiva resultat. 
51. Belöningssystem alt. Bestraffning. 
52. METOD, PROCESS – VERKTYG- ORGANISATION (glöms gärna bort) Alla dessa måste vara på plats. 
53. Engagerade projektmedlemmar (införande projekt). 
54. Kunniga mentorer. 
55. Vettigt pilotprojekt. 
56. Tillräckliga resurser. 
57. Ledningens engagemang. 
58. Koppling till projektstyrning. 
59. (Väl) definierad process för utveckling. 
60. Successivt införande. 
61. Kontrakterat externt stöd. 
62. Uppföljning av positivt ekonomiskt utfall. 
63. Eldsjälar. 
64. Ledningsstöd     1-krav! 
65. Tillräckligt stor kritisk massa för användningen. 
66. Ledningens stöd. 
67. Stöd vid införande. 
68. Anpassad för egen verksamhet. 
69. Organisationens storlek. 
70. Helheten –utvecklingsprocess. 
71. Ledningen måste förstå varför. 
72. Ledningen måste stå bakom införande även ekonomiskt. 
73. Kunden (beställare och användare) måste vara införstådd, dels med RUP som sådant och dels med vilka 

konsekvenser RUP medför för hur projekt genomförs. 
74. Budskapet att det är RUP som gäller måste vara entydigt, inga dubbla budskap och det måste upprepas 

(vad ledningen gör, vad ledningen säger, vilka utbildningar som krävs, tidrapportering och uppföljning, 
företagets roller och begrepp, vilka resurser som sätts till, hur man avtalar sina projekt). 

75. Måste finnas ett antal starkt motiverade personer som ska använda RUP inom olika delar av företaget 
och som drar med sig de motsträviga i kraft av sitt goda exempel. 

76. Att de första projekten lyckas (tid, kvalité, resultat ambitionsnivå på RUP användningen. 
77. Att inte införa allt på en gång – fokusera där det gör mest ont. 
78. Utbildning! 
79. Klargör hur extrakostnader på grund av införandet av RUP (utbildning, licenser, processtöd, 

upplärningstid) ska finansieras. 
80.  Processtöd/mentorer/coacher som kan hjälpa nybörjarprojekt igång och vidare, att hjälpa dem att 

fokusera (ta fram lämpliga utvecklingsfall). 
81. För låg alternativt för otydlig ekonomisk sponsringsgrad gör att kunderna anser sig få betala för vår 

kompetensuppbyggnad via de första projekten. Ger motstånd både hos de egna utvecklarna (de vill känna 
sig duktiga) och hos kunden. Varför ska vi göra på det sättet när det blir mycket dyrare för kunden? 

82. Att inte kräva en grundläggande utbildningsnivå hos deltagare i RUP projekt. ”Vi kan ju 
objektorientering så det ska nog gå bra” fungerar inte. 

83. Att inte ha tillräckligt stöd till projektet. Krävs både förebyggande (planerade work-shops vid ”känsliga 
tillfällen”) och akut stöd om RUP-användningen ser ut att haverera. 

84. Att inte avgränsa vilka delar av RUP man tänker börja med i ett projekt med låg processmognad. Man 
kan inte gå från total ad hoc till CMM nivå tre i ett steg. 

85. Att inte räkna med kostnader för ett systems hela livscykel (inklusive överlämning till förvaltning, in och 
utfasning av personal, mm). 

86. Eldsjälar slutar. 
87. Omorganisation. 
88. Ny chef. 
89. Att inte möta verkliga behov i verksamheten. 
90. Utbrändhet av personal. 
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91. Kvalitetsbrister i implementerade tjänster och produkter. 
92. Förvaltning /supportorganisation har ej varit på plats. Ingenstans att vända sig med problem. 
93. Kvalitet är undermålig. Svårt att använda. Ser ej nyttan ”What´s in it for me?”. 
94. Uppföljning görs ej! Viktigt att mäta resultat och effekter. 
95. Vi har försökt införa metoder flera gånger men det har alltid stupat på ”Not invented here syndromet” 
à Gör alla delaktiga, delansvariga från början. 

96. Underskattning av tiden för att lära nytt, speciellt nya verktyg. 
97. Underskattning av hur viktiga vissa roller är. Speciellt projekt management. 
98. Gruppen som leder implementationen ställer krav som de inte ens själva pallar att hålla. Man måste lägga 

budget för utbildning och inse att det tar längre tid än man tror. 
99. I vissa fall misslyckas man då det införs för mycket nytt på en gång tex. RUP med verktyg, ny 

projektstyrningsmodell samt ny utvecklingsmiljö. 
100. Om inte ”tänket” är förankrat i ledningen kan det vara svårt att övertyga de som ska förändra sitt 

arbete. 
101. Projektledare som inte har tillräcklig kompetens eller tillgång till stöd. 
102. Processen når inte ut till nästa instans och budskapet uteblir. 
103. Verktygen används ej på rätt sätt. 
104. Pilotprojekt som varit överambitiöst. 
105. Processimplementationen stannade på pappret. 
106. Ledningen förstod inte att implementation tar tid. 
107. Rollfördelning: verksamhet – IT sidan (projektledning). 
108. Klagomål på den ”omfattande” dokumentationen. 
109. Svårigheter med att arbeta iterativt: styrgrupp, utvecklare. 
110. Svårigheter att installera Rationals verktyg. 
111. Problem med bemanning från verksamhetssidan (initialt). 
112. Nytt arbetssätt och ny teknologi måste planeras och införas när ett projekt startar upp. Inte mitt i ett 

projekt som dessutom är försenat. 
113. Projektets utvecklingsmetodik måste vara gemensam. 
114. Alltför många nyheter (webb, PC,….) förstör ordning och reda. 
115. Motsats process –frihet, bland många. Code is King härskar. 
116. Ad hoc beslut i stället för medvetna beslut. 
117. Dålig satsning på att bygga upp stöd i organisationen. 
118. Halvhjärtad insats för att förstå, lära sig. Skaffar inte tillräckligt egen kompetens. Litar på ”bollplank”. 
119. Ingen styrning/ uppföljning. Allt förutsätts göras. 
120. Ingen process-syn i organisationen (CMM-nivå 1). Alltså ingen grogrund för en systemutvecklingsprocess. 
121. Avsaknad av/dåligt utvecklad process, dels för införandet, dels för det kommande ”linjearbetet” med 

process, verktyg etc.. 
122. Ensidig verktygsfokusering. 
123. Utpekade personer i stället för frivilligt engagerade. 
124. Resursbrist. 
125. Oklar målbild. Dåligt förstådd målbild. 
126. Lednings- användar förankring. 
127. Tillräcklig kompetens saknas: Externa, för få interna. 
128. Tydlig beställare saknas. Ingen mottagare. 
129. Implementation ej som projekt: Dålig styrning. Ej fokus på leveranser. 
130. Ej förankrat i ledningen. Svårt att nå ut i organisationen. 
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Faktorer för implementation per analyskomponent 
 

4:1 INNEHÅLL 
 
(2 ) Hög kvalitet i arbetet. 
(3) Öppen för att anpassa implementationsstrategi när situationen kräver det. 
(13) Ha ett helhetskoncept klart och kommunicerat där omfattning, tid mm. kan 
positioneras. 
(17)Tillgång till kompetens. 
(20) Erfaren projektledare när det gäller styrning och utvecklingsprocess. 
(25) Gör eventuella anpassningar innan och ej under implementationen. 
(26) Implementera en bit i taget – implementationsplan. 
(27) Väl påläst och erfaren inom det som ska implementeras. 
(29) Tid för upprättande och experimenterande med utvecklingsmiljön måste tas med i 
beräkningen. 
(30)Utbildning bör planeras in i projektets aktiviteter. 
(31) Ett nära samarbetet med projektledaren. Planerar exempelvis projektet med hjälp av 
de aktiviteter som används i processen. 
(36) Plan för införande. 
(37) Utbildning. 
(39) Klara och realistiska målsättningar. 
(42) Vidareutveckling av personalens kompetens parallellt. 
(43) Noggrann planering. 
(47) Kontinuerliga presentationer i stället för Big Bang (tid att vänja sig). 
(49) Utbildningsplan. 
(52) Metod, process, verktyg, organisation (glöms gärna bort). Alla dessa måste vara på 
plats. 
(55) Vettigt pilotprojekt. 
(56) Tillräckliga resurser. 
(58) Koppling till projektstyrning. 
(59) (Väl)definierad process för utveckling. 
(60) Successivt införande. 
(68) Anpassad för egen verksamhet.  
(70) Helheten – utvecklingsprocess. 
(71) Ledningen måste förstå varför. 
(73) Kunden (beställare och användare) måste vara införstådd, dels med RUP som sådant 
och dels med vilka konsekvenser RUP medför för hur projektet genomförs. 
(76) Att det första projekten lyckas (tid, kvalité, ambitionsnivå på RUP-användningen). 
(77) Att inte införa allt på en gång – fokusera där det gör mest ont. 
(78) Utbildning. 
79) Klargör hur extrakostnader på grund av införandet av RUP (utbildning, licenser, 
processtöd, upplärningstid ska finansieras. 
(82) Att inte kräva grundläggande utbildningsnivå hos deltagare i RUP-projekt. ”Vi kan ju 
objektorientering så det ska nog gå bra” fungerar inte. 
 
(84) Att inte avgränsa vilka delar av RUP man tänker börja med i ett projekt med så låg 
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processmognad. Man kan inte gå från total ad hoc till CMM-nivå tre i ett steg. 
(85) Att inte räkna med kostnader för ett systems hela livscykel (inklusive överlämning till 
förvaltning, in och utfasning av personal med mera. 
(89) Att inte möta verkliga behov i verksamheten. 
(93) Kvalitet är undermålig. Svårt att använda. Ser ej nyttan. ”Whats´s in it for me?” 
(94) Uppföljning görs ej! Viktigt att mäta resultat och effekter.  
96) Underskattning av tiden för att lära nytt, speciellt nya verktyg. 
(97) Underskattning av hur viktiga vissa roller är, speciellt project management. 
(98) Gruppen som leder implementationen ställer krav som dom inte ens själva pallar att 
hålla.  Man måste lägga budget för utbildning och inse att det tar längre tid än man tror. 
(99) I vissa fall misslyckas man då det införs för mycket nytt på en gång tex.. RUP med 
verktyg, ny projektstyrningsmodell samt ny utvecklingsmiljö. 
(101) Projektledare som inte har tillräcklig kompetens eller tillgång till stöd. 
(103) Verktygen används ej på rätt sätt. 
(104) Pilotprojekt som varit överambitiöst. 
(107) Rollfördelning: verksamhet – IT-sidan (projektledning). 
(108) Klagomål på den ”omfattande” dokumentationen. 
(109) Svårigheter med att arbeta iterativt: styrgrupp, utvecklare. 
(110) Svårigheter med att installera Rationals verktyg. 
(112) Nytt arbetssätt och ny teknologi måste planeras och införas när ett projekt startar. 
Inte mitt i ett projekt som dessutom är försenat. 
(113) Projektets utvecklingsmetodik måste vara gemensam. 
(114) Allför många nyheter förstör ordning och reda. 
(116) Ad hoc beslut i stället för medvetna beslut. 
(122) Ensidig verktygsfokusering. 
(124) Resursbrist. 
(125) Oklar målbild, dåligt förstådd målbild. 
(127) Tillräcklig kompetens saknas: Externa, för få interna. 
(129) Implementation ej som projekt: Dålig styrning. Ej fokus på leveranser. 
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4:2 SOCIAL OMGIVNING 
 
(4) Kompetensutveckling, support och engagemang  hos verksamhetsledningen. 
(8) Engagemang – komittment från ledningen. 
(10) Ledningens vilja att både styra, stödja och  följa upp. 
(12) Inte snåla med stöd under första tiden (info, stöd, utbildning). 
(14) Förankring i företagsledning (pengar mm.). 
(19) Företagsledningen måste vara med. 
(22)Väl sammansatt projektgrupp med rätt kompetens. 
(23) Tillgång till stöd, kompetens. 
(32) Stöd från chefer som pekar med hela handen och visar betydelsen av att införa ett 
nytt arbetssätt. 
(33) Samverkande och övergripande förändringsmål. 
(35) En effektiv och operativ organisation för införande. 
(45) ledningens stöd. 
(46) Ledningens stöd. 
(48) Dokumentation, guidelines och stöd på plats. 
(54) Kunniga mentorer. 
(57) Ledningens engagemang. 
(61) Kontrakterat externt stöd. 
(64) Ledningsstöd 1-krav! 
(66) Ledningens stöd. 
(67) Stöd vid införande. 
(72) Ledningen måste stå bakom införandet även ekonomiskt. 
(74) Budskapet att det är RUP som gäller måste vara entydigt, inga dubbla budskap och 
det måste upprepas (vad ledningen gör, vad ledningen säger, vilka utbildningar som krävs, 
tidrapportering och uppföljning, företagets roller och begrepp, vilka resurser som sätts 
till, hur man avtalar sina projekt). 
(80) Processtöd/mentorer/coacher som kan hjälpa nybörjarprojekt igång och vidare, att 
hjälpa dem att fokusera (ta fram lämpliga utvecklingsfall). 
(83) Att inte ha tillräckligt stöd till projektet. Krävs både förebyggande (planerade work-
shops vid ”känsliga tillfällen”) och akut stöd om RUP-användningen ser ut att haverera. 
(92) Förvaltning / supportorganisation ej varit på plats. Ingenstans att vända sig med 
problem. 
(106) ledningen förstod inte att implementation tar tid. 
(111) Problem med bemanningen från verksamhetssidan initialt. 
(117) Dålig satsning på att bygga upp stöd i organisationen. 
(119) Ingen styrning/ uppföljning. Allt förutsätts göras. 
(121) Avsaknad av/dåligt utvecklad process, dels för införandet, dels för det kommande 
”linjearbetet” med process, verktyg etc. . 
(128) Tydlig beställare saknas. Ingen mottagare. 
(130) Ej förankrat i ledningen. Svårt att nå ut i organisationen. 
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4:3 SOCIAL PROCESS 
 
(1) Entusiastiska medarbetare. 
(6) Motivation. 
(7) Trygghet - människor måste ofta känna sig trygga för att kunna ta in nyheter. 
(9) Lyhördhet - man måste lyssna på de som skall använda det man implementerar. 
(15) Man måste skapa intresse hos de som ska berörs för att de ska ta till sig något nytt 
(sug). Att trycka ut något fungerar inte. 
(21) Aktiv styrgrupp som vet sin roll. 
(24) Viktigt skapa ett ”sug” i organisationen. Man ska vilja använda och se nyttan med 
processer, verktyg etc. 
(28) Få med sig ”fotfolket” dvs. utvecklarna. 
(34) Förändringskultur inom organisationen. 
(38) Engagemang införare –användare. 
(40) Adekvat information från början och i olika former för att budskapet ska nå fram. 
(44) Mogen organisation. 
(53) Engagerade projektmedlemmar (införande projekt). 
(75) Måste finnas ett antal starkt motiverade personer som ska använda RUP inom olika 
delar av företaget och som drar med sig de motsträviga i kraft av sitt goda exempel. 
(81) För låg alternativt för otydlig ekonomisk sponsringsgrad gör att kunderna anser sig få 
betala för kompetensuppbyggnad via de första projekten. Ger motstånd både hos de egna 
utvecklarna (de vill känna sig duktiga) och hos kunden. Varför ska vi göra på det sättet när 
det blir mycket dyrare för kunden? 
(95) Vi har försökt införa metoder flera gånger men det har alltid stupat på ”not invented 
here syndromet”. Gör alla delaktiga, delansvariga från början. 
(100) Om inte ”tänket” är förankrat i ledningen kan det vara svårt att övertyga de som  
ska förändra sitt arbete. 
(105) Processimplementationen stannade på pappret. 
(115) Motsats process - frihet bland många. Code is King härskar. 
(118) Halvhjärtad insats för att förstå, lära sig. Skaffar inte tillräcklig egen kompetens.  
Litar på ”bollplank”. 
(123) Utpekade personer i stället för frivilligt engagerade. 
(126) Lednings – användarförankring. 
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4:4 ÖVRIGT 
(5) Mognad på den organisation som ska implementera verktyg och metod. 
(11) Någon eldsjäl. 
(16) Hitta ”champions” som driver införandet. 
(18) Uppmärksamma success-stories för att hålla intresset uppe. 
(41) Eldsjälar. 
(50) Visa på positiva resultat. 
(51) Belöningssystem alt. Bestraffning. 
(62) Uppföljning av positivt ekonomiskt resultat. 
(63) Eldsjälar. 
(65) Tillräckligt stor kritisk massa för användningen. 
(69)Organisationens storlek. 
(86) Eldsjälar slutar. 
(87) Omorganisation. 
(88) Ny chef. 
(90) Utbrändhet av personal. 
(91) Kvalitetsbrister i implementerade tjänster och produkter. 
(102) Processen når inte ut till nästa instans och budskapet uteblir.  
(120) Ingen processyn i organisationen (CMM1-nivå ett). Alltså ingen grogrund för en 
systemutvecklingsprocess. 
 

 

                                                           
1 Capability Maturity Model: beskriver organisationens förmåga att arbeta systematiskt och förutsägbart 
med systemutvecklingsarbetet. Modellen har fem nivåer där ett betecknar den lägsta nivån – som i 
kommentaren ”ad-hoc-utveckling” (Paulk, Weber & Curtis, 1995). 




