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Sammanfattning 
 

Införande av nya IT-system inom organisationer bidrar till att stora 

ändringar sker i de anställdas arbetssätt och kan därmed leda till att 

motstånd till det nya sättet att arbeta på uppstår.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur implementeringen av ett nytt IT-

system mottagits av sektionscheferna inom Ljungby kommun. 

 

Studien hade en öppen ansats med syfte att få fram  ny information från 

intervjupersonerna men i vissa fall användes också ledande frågor. 

Tillförlitligheten i studien uppstod i form av att fem intervjuer genomfördes 

och  informationen som framkom var till stor del likadan. Validiteten 

uppstod då ett flertal sektioner deltog i undersökningen vilket gjorde att 

resultatet kunde appliceras på sektionerna inom Ljungby Kommun och 

därmed ses som giltigt. Generalisering av resultatet kunde göras på de olika 

sektionerna inom Ljungby Kommun.  

 

Studien genomfördes genom att fem slumpmässigt utvalda personer inom 

olika sektioner inom Ljungby Kommun intervjuades. Resultatet av 

intervjuerna analyserades sedan mot olika teorier till exempel förändringar, 

kommunikation, kulturer i organisationer, kravinsamling och användbarhet 

av system. Där framkom det att det fanns ett motstånd till systemet som 

grundade sig i bristande kommunikation och utbildning men också på dålig 

integration mellan de olika systemen som personalen arbetar i.    

 

I diskussionen framkom det att Ljungby Kommun borde involvera de 

berörda mer vid införande av nya system samt använda någon form av 

modell eller metod för att projektet ska fortlöpa på bästa sätt.  

 

I slutsatsen kunde svar ges på alla de fyra frågeställningarna och därmed har 

syftet med studien uppfyllts. Det finns ett motstånd till systemet och det 

beror bland annat på dålig integration mellan de olika systemen som 

används. Det fanns ingen form av användarmedverkan, utbildning eller 

kommunikationen vid införandet av det nya system och ingen av 

intervjupersonerna har informerats om de vinster och fördelar som systemet 

skulle ge.  
 



   
 

   
 

Summary 
 

Introduction of new IT systems within organizations contributes to that 

major changes occur in the employees' work and can lead to resistance to 

the new ways in which they will be working. 

 

The purpose of this study is to investigate how the implementation of a new 

IT-system is received by the head of the different sections in Ljungby 

Municipality. 

 

The study had an open approach with a view to obtaining new information 

from the interviewees, but in some cases leading questions were used. The 

reliability of the study occurred because five interviews were conducted and 

the information that emerged were similar. The validity arose because a 

number of sections were surveyed, this eventuated in that the result could 

be applied to the different sections in Ljungby Municipality and then be 

seen as valid. Generalization of the results could be made in the various 

sections within Ljungby Municipality. 

 

The study were performed thru that five randomly selected people in 

different sections within Ljungby Municipality were interviewed, the results 

of the interviews were then analyzed against various theories, for example, 

changes in organizations, communication, cultures in organizations, 

gathering of requirements and usability of the system. It was found that 

there were a resistance to the system which were based on a lack of 

communication and education but also to poor integration between the 

different systems that the staff worked in. 

 

In the discussion it emerged that Ljungby municipality should involve the 

relevant staff more when introducing new systems and use some sort of 

model or methodology for the project to proceed in the best way. 

 
The conclusion could answer all four questions, and therefore the studies objective 

could be met. There is a resistance to the system and it is partly due to poor 

integration between different systems. There were no form of user participation, 

education or communication when introducing the new system and none of the 

interviewees were informed of the gains and benefits that the system should 

provide. 

  



   
 

   
 

Förord 
 
Examensarbetet är det sista momentet inom utbildningen Informationslogistik 

180 högskolepoäng. Utbildningen ges via Centrum för informationslogistik 

(CIL), av Linnéuniversitet. 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare Jo Skåmedal för handledning och 

vägledning i mitt skrivande. Ett stort tack ges också till Ulla- Margarethe 

Carlsson på CIL :s bibliotek för all hjälp med att ta fram bra och passande 

teorier samt Katharina Weber som läst och opponerat på min rapport.  

 

Jag vill också tacka systemadministratörerna vid Ljungby Kommun, som gav 

mig möjligheten att genomföra studien samt de fem intervjupersonerna för att 

de tog sig tid att svara på mina frågor. 

 

Trevlig läsning! 

 

Ljungby, Maj 2012  
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Introduktion  
I detta kapitel ges en kort beskrivning av bakgrunden till ämnet och studien 

samt en redogörelse för tidigare forskning. Här läggs grunden till de 

styrande förutsättningar för studien så som problemställning, syfte, 

avgränsningar och målgrupp. Intervjupersonerna i fallstudien är anonyma 

men har getts fiktiva namn i texten.   

1.1 Inledning/bakgrund 

 

Beerel (2009) skriver i sin bok ”Leadership and change management” att  

människor är generellt sett rädda för förändringar, det är oftast det säkra och 

kända som är det som uppskattas bäst. Inom företag och organisationer 

används flera olika resonemang och orsaker för att förklara varför det gamla 

ska behållas och det nya ska undvikas. På den personliga nivån kan 

förändringar vara välkomna, men oftast inte på jobbet utan där vill vi ha kvar 

det som det alltid varit. Detta kan bero på rädsla för att bli glömd eller 

omkörd i sin arbetsroll. 

 
Ett äldreboende som ägs av Ljungby Kommun har valt att införa ett nytt IT-

system som kallas Timecare planering. Detta är ett planeringssystem där de 

anställda själva skriver in sin tillgänglighet samt vilka timmar de vill jobba 

och planerar sitt eget schema. De kan också se hur deras kollegor har lagt upp 

sin tillgänglighet i systemet och utifrån detta se till så att alla tider är tillsatta. 

När medarbetarna lagt in sig så godkänner deras chef schemat. Timecare är 

sammankopplat med två andra system. Det första är Timecare pool som är ett 

tillgänglighetssystem där de timanställda lägger in när de kan arbeta och det 

andra är Personic som är lönesystemet.  

 

Varje natt går filer från Timecare planering över till Personic med hur de 

anställda har arbetat, vilket därefter behandlas för att skapa 

lönespecifikationerna och betala ut lönen. Cheferna kan se i systemet hur 

tillgängligheten ser ut under den kommande perioden samt hur mycket ett 

visst schema skulle kosta. Detta leder sedan till att beräkningar på 

besparingar med mera kan göras enkelt utifrån systemet.  

 

Cheferna och utvalda personer bland personalen, även kallade sagare, har fått 

en tvådagars utbildning inom systemet och hur det fungerar. Dessa sagare har 

sedan lärt ut systemet till sina kollegor. Innan införandet av systemet hade de 

anställda fasta scheman som de arbetade efter och den största hanteringen av 
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schemat sköttes med papper och penna. Det nya systemet har bidragit till att 

de anställda får mer eget ansvar över sitt schema och även planeringen och 

uppbyggandet av det. Det största syftet med systemet enligt systemägarna är 

att cheferna kan planera in sina personalresurser på de rätta tiderna samt se 

vad schemat kommer att kosta med alla personal (Personlig kommunikation, 

Systemadministratörerna, Ljungby Kommun, 120228, bilaga 1).   
 

För att genomföra denna studie har tre olika sektioner inom Ljungby 

Kommun använts som fall; särskilt boende, äldreomsorgen och 

hemsjukvården. De tre sektionerna användes för att de alla arbetar i systemet 

men också för att det genererar en chans till generalisering och större 

reliabilitet.   

1.2 Tidigare forskning 

Linda Furåker skriver i sin rapport: Förändringsarbete: faktorer som påverkar 

en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av en ny 

systemutvecklingsmetod (2000) att hon fick lika många svar på vad som 

påverkar personers förändringsbenägenhet som hon hade intervjupersoner.  

Detta ser jag som en av de största utmaningarna i min studie, då jag kommer 

att intervjua fem olika personer och därmed kan få fram fem helt olika svar.  

 

Några av de viktigaste faktorerna som framkom i Furåkers studie var att alla i 

en organisation måste informeras om vad som sker, förändringsprocessen 

måste anpassas till individerna inom den och framför allt så måste alla få reda 

på varför en förändring ska äga rum och vad som blir deras vinster i det hela. 

Furåker menar också att det är en persons personliga egenskaper som kan 

påverka om personen i fråga tar till sig förändringen eller inte.  

Dessa faktorer ser jag som viktiga att ta del av i min studie och lägga vikt på 

att undersöka om det är såhär det ser ut i stora organisationer eller om det 

finns andra orsaker som också spelar in.  

 

Den fråga som Furåker ställde som vidare utveckling var att titta närmre på 

vilka dessa personliga egenskaper är som skapar motsättningarna vid 

förändringar. Hon skriver också att en liknande studie skulle behöva göras i 

andra företag och organisationer för att se om samma resultat framkommer 

och om det därmed går att generalisera.  

 

Eftersom att min undersökning genomförs i en offentlig sektor kan mycket 

väl några av dessa egenskaper dyka upp som en del av mitt resultat.  

 

Geoff Kock skriver i sin artikel ”Change management- en introduktion till 

förändringsarbete” publicerad 2007-11-06 att vid stora förändringar skall 

hänsyn tas till användarna och deras feedback gällande förändringen. 
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Användarna måste involveras under hela projektets gång och inte bara 

introduceras under slutfasen.  

 

Detta är något som inte tagits mycket hänsyn till i min fallstudie då de 

involverade i projektet där endast har kastats in i sitt arbete i systemet.  

  

Kock skriver att vad som än görs så kommer någon eller några att bli 

missnöjda med en förändringsimplementering och därmed kräver dessa 

personer ännu mer utbildning och information.  

 

Jag kommer att ta detta i åtanke när jag intervjuar mina intervjupersoner för 

att få fram deras tankar och funderingar kring hur de anser att deras 

utbildning har varit och genomförts.  

 

Charlotta Skyborn har skrivit en C-uppsats med rubriken: Information, 

kommunikation och motivation inom förändringsarbete (2007). Hennes syfte 

var att studera information och kommunikation hos en organisation som 

planera ett stort förändringsarbete. Hon skriver att kommunikationen i en 

organisation måste anpassas till den som ska motta informationen. Det finns 

en rad olika kommunikationskanaler som ska tas hänsyn till och det bör 

finnas en kommunikationsplan för hur informationen ska spridas.  

 

Inom Ljungby Kommun arbetar det så många anställda så de bör använda sig 

av flera olika kanaler för att nå ut till sina medarbetare. Jag kommer därför att 

titta på hur stora och komplexa organisationer kan förbättra sina sätt att nå ut 

till alla medarbetare, speciellt vid stora förändringar som den min fallstudie 

berör.  

1.3 Problemformulering 

Efter införandet av systemet Timecare planering har de som är systemägare 

för systemet inom Ljungby Kommun sett att ett motstånd till systemet vuxit 

fram och att cheferna och de anställda i viss mån ställer sig negativt till de 

förändringar som systemet och dess användande bidrar till. Detta har lett till 

att de ansvariga personerna har frågat mig om jag ville utföra en studie på om 

och i så fall varför sektionscheferna ser negativt på det nya systemet och vad 

som är grunden till detta.    

 

Jag tyckte att detta verkade mycket intressant och såg det som ett bra ämne 

att skriva om i uppsatsen då jag vill undersöka mer om varför det finns ett 

sådant stort motstånd till förändringar inom organisationer. Med tanke på 

dagens föränderliga omvärld krävs det att företag och organisationer hänger 

med i de förändringar som sker. Detta stöter ofta på motstånd hos de 

anställda och de som förändringarna drabbar.  
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur implementeringen av ett nytt IT-

system mottagits av sektionscheferna inom Ljungby kommun.  

 

De frågor jag ställt mig och som kommer att fungera som riktlinjer i min 

studie är: 

 Hur togs det nyimplementerade systemet Timecare emot? 

 Hur såg användarmedverkan och utbildning ut vid införandet av det 

nya system Timecare?  

 Hur såg kommunikationen i fallstudien ut kring den stora 

förändringen? 

 Informerades användarna om de vinster som Timecare kan ge vid 

optimal användning? 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Undersökningens fallstudie är avgränsad till tre olika sektioner inom Ljungby 

kommun. Avgränsningen gjordes främst för att arbetet skulle bli hanterbart 

och överblickbart.   

1.6 Målgrupp 

Den främsta målgruppen för studien är personer med inom- och 

utomvetenskapligt intresse för området IS/IT,  IS-kommunikation och 

förändringsarbete.  

 

En annan målgrupp är Ljungby Kommun där fallstudien utförs och som 

resultatet kommer att appliceras på.  
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2 Teoretisk referensram  
Här tas relevanta och intressanta teorier upp om informationsspridning, 

förändringar, kommunikation och kravinsamling som sedan kommer att 

kopplas till studiens resultat.  

2.1  Kanaler för informationsspridning  

En komplex organisation med stora informationsbehov kräver olika kanaler 

för hur informationen sprids beroende på vem som ska ta emot 

informationen. De anställda inom ett företag uppfattar olika ord såsom vision, 

mål och förändringar på sitt eget sätt efter sina egna motiv och de mål de har  

med sitt arbete. När information ska kommuniceras ut så ska det särskiljas 

mellan vanlig vardaglig information och information som rör större 

förändringar. Orsaken är att dessa ska kommuniceras ut på olika sätt. När en 

större förändring ska ske inom en organisation räcker inte de ordinarie 

informationskanalerna till utan flera tillfälliga kanaler måste tillsättas.  

Det finns tre olika kanaler för informationsspridning; skriftliga kanaler, 

muntliga kanaler och elektroniska kanaler. De har alla olika för och nackdelar 

för hur de ska och kan användas. Vid val av informationskanal måste en 

övervägning ske om att olika personer tar till sig information på olika  sätt 

och det är därför bra att kombinera olika kanaler (Erikson, P. 1992)    

 

2.1.1  Skriftliga informationskanaler 

Skriftliga kanaler innebär tryckt information på papper. Detta kan vara bland 

annat företagspresentationer, personaltidning, broschyrer, nyhetsbrev, 

protokoll med mera. När information skrivs ner och sprids via trycksaker är 

risken liten för missuppfattningar om texten är korrekt skriven. En fördel med 

skriftliga kanaler är att mottagaren kan ta emot informationen när den känner 

för det och har tid samt att den kan nå många läsare på flera platser. 

Nackdelen är att ingen dubbelriktad kommunikation finns med plats för 

frågor eller åsikter (Erikson, P. 1992). 

   

2.1.2  Muntliga informationskanaler 

Muntliga kanaler är själva grunden för att utveckling ska kunna ske på en 

arbetsplats. De muntliga kanalerna består av möten, utbildningar, 

konferenser, seminarier och telefonsamtal. Denna form av kanal är den som 

tar längst tid i en organisation men den som har klarast fördel vad gäller 

ömsesidigt tankeutbyte. Frågor och misstolkningar kan enkelt svaras på och 

rättas till och alla kan framföra sina åsikter. De muntliga kanalerna 

tillgodoser de psykiska behov vi har i form av kontakt med andra människor 

och därmed kan personalen inom ett företag känna en stor tomhet om denna 
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kanal minskas ner eller försvinner. Det finns stora behov hos människor att 

prata ut och diskutera de förändringar och mål som ett företag står inför 

(Erikson, P. 1992).  

2.1.3  Elektroniska informationskanaler     

Elektroniska kanaler består av e-post, intranät, videokonferens, talsvar, video 

och radio med mera. Denna typ av kanaler är bra då en spridning av 

information om dels nyheter men också mer komplex information ska ske 

och då mottagaren är ansluten till systemet. Fördelen med de elektroniska 

kanalerna är att de levandegör informationen bättre än de skriftliga kanalerna 

och komplexa nyheter eller information kan förklaras på ett enkelt sätt. I 

dessa kanaler går det också att skicka informationen till exakt den rätta 

personen som ska ha tillgång till den utan att den hamnar i orätta händer. Den 

nackdel som finns är att omfattande information ofta kan bli för komplex att 

ta till sig via elektroniska kanaler och ska då skrivas ut eller kommuniceras 

person till person istället (Erikson, P. 1992).   

2.2  Förändringar 

Kotter & Cohen (2002) skriver i sin bok ”The heart of change” att en 

förändring inte ska inledas med att ändra de involverades tankar för att ändra 

deras beteende utan istället visa på vad som är problemet och hur detta 

problem kan lösas på bästa sätt. De menar vidare att den bästa metoden för 

förändring är ”see-feel-change”. Först ska människorna i en organisation i 

förändring se det problem som de står inför, detta ska visualiseras och 

dramatiseras för att alla ska få upp ögonen. Denna visualisering skapar 

därmed känslor som gör att de ser att en förändring behövs och tar bort de 

rädslor som oftast finns vid förändringar. När dessa känslor uppstår sker en 

förändring i deras beteende som kan vara till stor hjälp vid arbetet med att 

lösa problemet. De gör sitt bästa för att problemet ska försvinna och inser hur 

arbetet kan göras lättare.   

 

Enligt Beerel (2009) är människor generellt sett rädda för förändringar, det är 

oftast det säkra och kända som är det som uppskattas bäst. Inom företag och 

organisationer används diverse olika resonemang och orsaker för att förklara 

varför det gamla ska behållas och det nya ska undvikas. På den personliga 

nivån kan förändringar vara välkomna, men oftast inte på jobbet utan där vill 

vi har kvar det som det alltid varit. Detta kan bero på rädsla för att bli glömd 

eller omkörd i sin arbetsroll. Förändringar skapar nya värderingar i form av 

förändrade förhållanden som sker vid förändringen men också förändringar 

av beteenden och prioriteringar. Detta sätter sig djupt och kan skapa ett 

motstånd. För att bli bättre på att svara på förändringar måste vi anpassa våra 

kapaciteter vid förändringarna. Detta är en del av en människas överlevnads 
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mekanism, vi vill inte förlora något som är en trygghet men måste ändå 

anpassa oss för att  ”överleva” det nya som komma skall.     

2.3  Förändringar i organisationer 

Enligt Erikson (1992) så upplevs förändringar olika från individ till individ 

men det som alla har gemensamt är att det trygga och välkända i någon form 

byts ut. Det är viktigt att medarbetarna i en organisation förstår orsakerna och 

nyttan med olika förändringar som sker. Den motvilja som ofta finns till 

förändringar måste bytas ut mot en nyfikenhet inför det som ska förändras. 

När en förändring ska genomföras i en organisation måste 

samhörighetskänslan och förståelsen för vad som ska hända finnas på alla 

olika nivåer inom organisationen. De flesta förändringar innebär helt nya sätt 

att arbeta på, detta beror i många fall på att det krävs helt nya lösningar på de 

problem som en verksamhet står inför. När helt nya lösningar ska 

implementeras skapas en osäkerhet bland medarbetarna då målen och 

arbetssätten ofta inte är helt klara. Då förändringsarbete ofta möter motstånd 

är det viktigt att förstå var detta motstånd kommer ifrån, var det uppstår och 

hur det kan motverkas. Ofta kan motstånd till förändringar motverkas med 

effektiv och välriktad kommunikation om vad som ska ske i organisationen. 

Ledningen måste på ett enkelt och effektivt sätt visa på de olika möjligheter 

som fanns och ge motiv till varför ett specifikt alternativ har valts.         

2.4  Förändringsprocessen 

Kotter (1996) beskriver i sin bok ”Leading change” en åttastegsmodell för 

hur en förändring kan genomföras. Han skriver att de flesta ledare inom 

företag beskriver förändringar som svåra att genomföra. Nedan beskrivs 

stegen var och en för sig. 

2.4.1  Steg 1 

Kotters åttastegmodell inleds med att ledaren ska skapa en känsla av 

nödvändighet. Medarbetarna måste känna att en förändring behövs och se 

fördelarna med att förändringen ska genomföras. Om inte behovet syns är det 

svårt att samla ihop en grupp som är villig att arbeta för att genomföra en 

förändring. Skulle inte huvuddelen av medarbetarna vara med på 

förändringen är det svårt att få den genomförd med ett bra resultat och en 

känsla av tillfredställelse för medarbetarna. För att få upp känslan av att en 

förändring behövs kan ledningen genomföra en rad åtgärder så som att höja 

de interna måttsystemen, sätta högre standarder och skära ner på den externa 

feedbacken som alla får.   
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2.4.2  Steg 2 

I det andra steget ska den ledande koalitionen skapas, här ska personer som 

kan genomföra förändringen på ett bra sätt plockas ut. Det är fyra 

nyckelkaraktärer som ska ingå i koalitionen. Den första är en chef på en 

högra nivå som kan se till att ingen försöker förhindra processen. Den andra 

är en expert inom området för förändringen som kan se till att de rätta 

besluten fattas beroende på uppgiftens natur. Det tredje är trovärdighet, det 

måste finnas tillräckligt med personer i gruppen som resten av medarbetarna 

litar på för att uttalandena om förändringen ska tas emot seriöst. Den sista är 

ledarskap, gruppen ska innehålla tillräckligt med kompetenta ledare som kan 

se till att förändringen blir genomförd. Dessa olika ledare ska jobba i ett team 

tillsammans och inneha chefspositioner och ledaregenskaper. 

Chefspositionerna ska hålla gruppen och processen under kontroll och 

ledaregenskaperna ska leda förändringen framåt.  

  

2.4.3  Steg 3 

Genom att utveckla och ta fram en vision för förändringen så genomförs det 

tredje steget. Visionen ska skapa en bild av hur framtiden ska se ut och varför 

denna bild ska strävas efter. Genom att klargöra den generella riktningen för 

förändringen på ett enkelt sätt förenklar det många små beslut som måste tas. 

En vision motiverar också medarbetarna att jobba i rätt riktning och gör att 

alla kan arbeta tillsammans och mot samma mål. En vision ska vara tänkbar, 

önskvärd, fokuserad, flexibel, kommunicerbar och genomförbar.    

 

2.4.4  Steg 4 

Det fjärde steget innefattar att kommunicera ut förändringsvisionen. För att 

en vision ska vara bra och ha en ordentlig genomslagskraft ska de flesta i 

organisationen ha en gemensam förståelse för dess innebörd, mål och 

riktning. Den delade känslan av en önskvärd framtid kan hjälpa till att 

motivera och koordinera de aktiviteter som skapar en förändring. När en 

vision ska kommuniceras ut kan motstånd uppstå då vi i vår mänskliga natur 

skapar både känslomässiga och intellektuella motstånd då vi inte vet vad en 

förändring innebär för oss själva eller andra i vår närhet. Den ledande 

koalitionen måste vara beredd på att svara på en massa frågor från oroliga 

medarbetare för att få det förtroende och samarbete som de eftersträvar. Vid 

kommunikation av visionen måste hänsyn tas till individerna då ingen är 

likadan och alla tar till sig information på olika sätt. Kommunikationen ska 

vara enkel och lättsam och inte genomföras med svårt språk och invecklade 

modeller. De nyckelelement som ska användas vid kommunikationen av 

visionen är: 
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 Enkelhet, inte använda sig av svårt språk eller tekniska termer.  

 Metaforer, använda sig av till exempel bilder. 

 Flera olika forum, till exempel möten, tidningar, memon eller 

informella sammankomster.   

 Repetition, genom att höra något flera gånger sjunker det enklare in.  

 Ledarskap genom exempel, viktiga nyckelpersoner måste arbeta sig så 

som visionen säger att de ska arbeta. 

 Förklara motsägelser, annars kan dessa motverka all kommunikation 

som genomförs.  

 Ge och ta, tvåvägskommunikation är alltid bättre än 

envägskommunikation.  

 

2.4.5  Steg 5 

I steg fem ska de anställdas beslutfattande breddas och stärkas. De anställda 

kan inte hjälpa till om de känner sig maktlösa. Flera områden hindrar 

människor från att göra nödvändiga förändringar. Syftet med steg fem är att 

stärka en bred bas med människor som kan ta beslut genom att ta bort så 

många barriärer för implementeringen av förändringsvisionen som möjligt. 

De största hindrena som måste övervinnas är strukturen, kompetensen, 

systemen och föreståndare i organisationen. De olika strukturella silos som 

kan skapas i en organisation måste övervinnas så att alla jobbar tillsammans i 

team. Medarbetarna måste få utbildning och träning inom det som den nya 

visionen innebär. De system som finns inom en organisation måste stödja det 

nya sättet att arbeta på. Slutligen måste motståndarna i organisationen som 

inte vill jobba enligt visionen eller som inte uppmuntrar arbete enligt visionen 

elimineras då de påverkar de medarbetare som de har under sig till samma 

beteende som de själva.        

 

2.4.6  Steg 6 

Det sjätte steget innefattar att generera kortsiktiga vinster. Om det bara finns 

ett stort mål som ligger långt fram i tiden minskar medarbetarnas motivation 

med tiden. Det måste finnas korta delmål och delvinster längs förändringens 

gång som gör att de anställdas motivation hålls levande. En bra kortsiktig 

vinst ska vara synlig så att ett stort antal människor kan se om resultatet är 

riktigt eller bara en bluff. Vinsten ska också vara otvetydig och det ska inte 

finnas några frågetecken över resultatet. Slutligen så ska vinsten ligga i ett 

klart relaterat samband till förändringen som är genomförd. En kortsiktig 

vinst skapar en känsla av att det är värt att jobba för att förändringen ska 

fungera, det ger de involverade en klapp på ryggen och en uppskattande 

känsla. Den kortsiktiga vinsten leder också till att cyniker och motståndare 
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får svårt att tala för sin sak och samtidigt skapar det bevis för de högre 

cheferna att förändringen går åt rätt håll.   

 

2.4.7  Steg 7 

I steg sju fortsätter arbetet med att befästa vinsterna och förtjänsterna samt att 

producera fler förändringar. Även om ledningen ska belöna och tacka för det 

bra arbete som gjorts hittills måste de också se till att förändringarna 

fortsätter och inte stannar upp även om visa resultat är nådda. I detta steg 

måste alla delar av organisationen tas hänsyn till. Om vi förändrar ett område, 

vad händer då med de delar som är relaterade till detta området? Här måste 

en överblick över hela kedjan i flödena tas hänsyn till och anpassas efter de 

förändringar en organisation vill införa. Alla i en organisation måste hjälpa 

till vid en förändring och från början kan det vara svårt att överblicka hur 

förändringen kommer att se ut. Även om de första förändringarna ger bra 

resultat så kan det inte sluta där. Arbetet måste fortsätta för att få till en 

anpassning inom alla delar av organisationen. I detta steg ska alla 

inomboende relationer och beroenden ses över. Saker som medarbetarna gör i 

sitt dagliga arbete som kanske inte alls måste göras eller som kan anses som 

onödiga ska elimineras. Detta för att underlätta förändringen och ta bort 

onödiga beroenden.   

 

2.4.8  Steg 8 

Det åttonde och sista steget är att förankra de nya förändringarna i kulturen. 

Kulturen i ett företag refererar till normer och beteenden samt de delade 

värdena inom en grupp med människor. Dessa beteenden och normer är det 

som kännetecknar denna grupp med människor. Kulturen i ett företag 

involverar och påverkar alla inom företaget och den är viktig då det är ett 

kraftfullt verktyg som påverkar det mänskliga beteendet. Det är svårt att 

förändra en kultur och då den är nästintill osynlig kan den vara svår att 

urskilja. Om förändringarna i en organisation inte stämmer överens med 

kulturen finns det alltid delar som blir drabbade av regression. Om en större 

förändring inte etableras i kulturen kan den efter något år vara helt ogjord. En 

kultur kan endast förändras efter att du har lyckats förändra medarbetarnas 

beteenden. När de ser att det nya beteendet innebär något positivt för 

organisationen kommer de att anamma detta nya sätt att arbeta och bete sig 

på och det blir en del av kulturen. Ju bättre förståelse ledarna har för kulturen 

från början i förändringen, desto enklare blir det att leda den förändring som 

ska ske och sedan etablera detta beteende i kulturen.  
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2.5  Kommunikationsplan 

Då en förändring ska genomföras i en organisation gäller det att 

kommunikationen ut till medarbetarna görs på rätt sätt för att undvika 

motstånd. Alla förändringar som sker startar någon form av ryktesspridning 

som skapas oro bland de anställda. För att undvika detta ska förändringen 

förankras i god tid hos de som kommer beröras. En kommunikationsplan kan 

därmed upprättas för hur kommunikationen ska hanteras. 

 

Steg 1 i kommunikationsplanen innefattar att ge fakta till medarbetarna om 

varför en förändring ska ske och vad som är bakgrunden till förändringen. 

Alla ska enas om bakgrunden och ha en förståelse för hur det kommande 

arbetet ska se ut. Medarbetarna måste få insikt i vad som kommer att ske 

härnäst, hur de ska arbeta vidare samt vad som blir deras del i förändringen. I 

detta steg ska den mesta delen av kommunikationen vara skriftlig eller 

elektronisk då muntlig kommunikation här kan förvrängas, misstolkas och 

leda till ryktesspridning som sedan försvårar förändringsarbetet.   

 

Steg 2 inleds med att ledningen informerar om vem det är som håller i det 

övergripande arbetet med förändringen och vilka som ingår i arbetsgrupperna 

inom projektet. Ledningen måste hela tiden under projektets gång påminna 

medarbetarna om syftet till förändringen och varför den genomförs. 

Kommunikationen under denna fas riktar in sig på att informera om hur 

förändringen ska genomföras, däri ligger informering om viktiga hållpunkter 

och tidsplaner. Fakta om hur arbetet fortlider ska om möjligt ges minst en 

gång i veckan för att hålla medarbetarna underrättade om vad som sker och 

hur projektet ligger till.  

 

I steg 3 ska kommunikationen av genomförandet och efterarbetet ske. Det 

gäller att stödja medarbetarna i den förändring som sker och skett. Vid en 

omfattande förändringen kan ett särskilt informationsmaterial om själva 

förändringen tas fram som sedan kommuniceras med hjälp av alla de tre olika 

kanalerna för att på så sätt få ut informationen på allra bästa sätt. Detta 

underlättas också till att medarbetarna tar in informationen på det sätt som 

var och en finner bäst (Erikson, P. 1992).        

2.6  Kulturer 

Erikson (1992) menar att olika kulturer behöver olika former av 

kommunikation för att ta till sig information. Olika kulturella skillnader kan 

vara till exempel utbildning, intressen eller ålder. Alla dessa kulturella 

skillnader tar till sig information på olika sätt och därför måste också 

ledningen i ett företag anpassa sig till detta. Det finns också en klar skillnad i 

manlig och kvinnlig dialog, män har en tendens att övervärdera sina insatser 

och hur de tar till sig ny information medan kvinnor oftare undervärderar sina 
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insatser och kommunikationsförmågor. Då kvinnor oftare ber om hjälp och 

ställer frågor då de inte förstår, drar sig män undan och skämtar bort det om 

något skulle bli fel.   

2.7  Organisationskulturer 

Kultur beskriver alla aspekter av en grupps beteende och varje företags kultur 

är unik. Inom ett företag finns det också ofta många subkulturer som kan vara 

starkare än den övergripande kulturen, ofta utan att ledningen vet om det. 

Dessa olika kulturer utvecklar olika system av värderingar, normer och 

övertygelser. I företag med en stark och gemensam kultur där medarbetarna 

beter sig på samma sätt blir arbetssättet oftast harmoniskt och effektivt. 

Kulturer inom ett företag som motarbetar organisationens mål måste 

bearbetas lika noga som allt annat som strider mot målen. Kulturer är synliga 

i form av kläder, kontor, byggnader, skriver och talat språk. Kulturer är också 

osynliga i form av symboler, ritualer, myter och historier inom ett företag.  

 

Att ha en förståelse för organisationskulturen är en av grunderna inom god 

kommunikation men även för att nå ekonomiska resultat och utveckla 

organisationen. Den kultur som finns inom ett företag mer medarbetarna en 

känsla av trygghet i den föränderliga värld där organisationen arbetar. 

Informationsavdelningens sätt att tolka kulturen har en mycket stor betydelse 

för hur den interna kommunikationen kommer att fungera. Om inte en 

korrekt tolkning finns av den kultur som existerar inom ett företag så blir 

kommunikationen misslyckad eller missriktad (Erikson, P. 1992) 

     

2.8  Change management 

Change management är processen av att ta fram en planering för en 

förändring i en organisation och det är en viktig del i ett förändringsarbete. 

Change management fokuserar först och främst på människorna som ska 

genomgå förändringen och menar på att kommunikation och träning i 

systemet är en viktig del för att förändringen ska lyckas. Många människor 

har en rädsla för det okända och motsätter sig därför stora förändringar som 

kan påverka deras sätt att jobba. Ledningen måste kommunicera förändringen 

genom  alla led i hela organisationen, från toppen till botten. Det bästa sättet 

att ta bort ängslighet hos medarbetarna är genom omfattande träning som 

leder till stora kunskaper i systemet och därmed skapar ett lugn och en känsla 

av kunnande inför det nya som ska komma. Både medarbetarnas och 

organisationens krav ska tas i åtanke vid införandet av det nya systemet för 

att få med alla aspekter som ett system måste ha. Om medarbetarna får vara 

involverade i förändringen leder det till en smidig övergång till det nya 

(Motiwalla & Thompson, 2009).   
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2.9  Kravinsamling för IT- system 

Ulf Eriksson (2007) skriver i sin bok Kravhantering för IT-system att 

felaktigheter i kravhanteringen kan leda till bristande kvalitet i det IT-system 

som utvecklas och införs i ett företag. Felen blir ofta små men kan leda till att 

större fel upptäcks som gör att det går åt mer pengar än vad som var räknat 

med från början och att användarna blir missnöjda. Krav som samlas in med 

fel tekniker och från fel intressenter kan leda till att systemet inte blir alls så 

som användarna vill ha det vilket både skapar ett missnöje men också innebär 

att en hel del extra pengar går åt för att rätta till felen. Det finns olika typer av 

krav som ett system ska uppfylla, dels de funktionella kraven som är vad 

systemet ska göra. Sedan finns det de icke funktionella kraven för hur ett 

system ska fungera. Dessa icke funktionella krav ska komplettera de 

funktionella kraven och beskrivs därför som attribut. De icke funktionella 

kraven delas in i fyra olika delar. Användbarhet och förväntningar på 

systemet, tillförlitlighet för att systemet ska fungera under en lång tid, 

prestanda som beskrivs som svarstiden det tar för ett system att svara på en 

fråga och slutligen underhållbarhet vilket menas att systemet ska vara billigt 

och enkelt att underhålla.  

 

Krav på ett IT-system ska samlas in från alla de olika intressenterna som ska 

arbeta i ett system. Där ingår användarna, myndigheter, IT-arkitekter, 

helpdesk, företagets jurister med mera. Det är viktigt att alla får säga sin 

mening och ange sina krav på systemet då det ska fungera för alla olika 

funktioner att arbeta i systemet. Krav ska samlas in för att system som bli så 

bra som möjligt från första början och att ett företag inte ska komma på efter 

ett systems införande att det saknas delas som sedan måste kompletteras 

vilket leder till mycket höga och ofta oväntade kostnader.     

 

2.10  Systemintegration  

Systemintegration innebär att olika informationssystem kan  kommunicera 

med varandra och dela information och data sömlöst. När olika system har 

funnits i olika delar av ett företag och de ska integreras med varandra måste 

detta göras på ett korrekt sätt för att uppnå högsta möjliga informations 

transparens. Alla i ett företag ska ha tillgång till den rätta informationen och 

systemen måste arbeta tillsammans på bästa möjliga sätt (Motiwalla & 

Thompson, 2009).     

2.11  Användbarhet 

Ottersten och Berndtsson (2002) menar på att användbarhet är en egenskap 

av kvalitet hos interaktiva produkter. Om ett system uppfyller beställarens 

krav och syfte har den hög användbarhet. När ett system  ska tas fram måste 

hänsyn tas till systemets sammanhang, den nytta som systemet ska ge samt ha 
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de mänskliga egenskaperna i åtanke. Om systemet är svårt att använda måste 

användarna hela tiden anstränga sig för att lyckas. Då läggs onödig tid på att 

hantera systemet som egentligen kunde lagts på något annat.  

 

En anledning till att många IT-projekt misslyckas är att användarna och 

beställarna inte engageras tillräckligt i utvecklingsprocessen. Det måste 

finnas en viss del av användarmedverkan så att beställare och användare kan 

få framföra sina tankar och vara involverade i arbetet.  

 

Användarnas medverkan ska sträcka sig igenom hela projektets gång. När 

interna verksamhetsspecifika IT-resurser ska implementeras är 

användningstester en bra metod att arbeta med. Där får användarna lösa 

relevanta uppgifter och situationer som sedan kan uppstå i det nya systemet. 

Därefter kan de diskutera hur de ansåg att problemet gick att lösa och vad 

som kunde förändras eller förbättras.   
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3 Metod 
Inom metodkapitlet redovisas teorier om de metoder som studien och 

rapporten är uppbyggd av.  

3.1  Kunskap  

Enligt Jacobsen (2000) finns det två typer av kunskap och dessa är 

beskrivande kunskap och förklarande kunskap. Den beskrivande kunskapen 

visar hur en viss företeelse ser ut medan den förklarande kunskapen visar på 

varför en viss företeelse uppstår. I de flesta fall kan en kombination av båda 

kunskaperna komma fram vid en undersökning. 

 

Vidare kan förklarande eller beskrivande problemställningar antas. Den 

förklarande problemställningen fokuserar på en undersökning där forskaren 

är intresserade av sambandet mellan orsak och verkan. Den beskrivande 

problemställningen undersöker dagens situation för att förstå vad som händer 

dagligen.  

 

Problemställningen i studien ämnar leda fram till både ett förklarande och 

beskrivande resultat. Detta på grund av att det finns ett outtalat motstånd till 

det nya systemet inom kommunen. Rapporten ämnar finna ett svar på varför 

det är så men också förklara hur detta motstånd kan minska.     

3.2  Kvalitativ respektive kvantitativ metod  

Jacobsen (2000) skriver att Kvalitativa metoder samlar in data i form av ord 

på en mindre mängd undersökta objekt.  Den kvalitativa metoden ger en 

nyanserad bild av omgivningen och individerna samt skapar en närhet till det 

som undersöks. Här används främst intervjuer eller observationer. 

Kvantitativa metoder fokuserar på att samla in information som sedan görs 

om till tal för att visa på stora mängder. Den kvantitativa metoden ger en 

bredare bild av omgivningen men skapar samtidigt ett stort avstånd till det 

undersökta och undersökningen. Här används främst enkäter.    

Det ska inte vara en fråga av antingen eller utan en förmåga att växla mellan 

metoderna. Kvalitativa och kvantitativa metoder ska inte vara konkurrenter 

utan komplettera varandra.  

 

Rapportens problemställning syftar till att leda fram till både ett förklarande 

och beskrivande resultat, därmed kommer en kvalitativ undersökning främst 

att genomföras med ett fåtal objekt.  

3.3  Induktiv respektive deduktiv ansats  

Jacobsen (2000) skriver att det finns två olika ansatser som kan användas 

som tillvägagångssätt. Det första är den deduktiva ansatsen där forskaren 
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skaffar sig viss kunskap innan empirin samlas in och sedan jämför sin 

tidigare kunskap med den kunskap som samlats in för att se om det 

överensstämmer. Denna ansats kan skapa viss begränsad 

informationsinsamling då forskaren endast hittar det den letar efter.   

 

I den induktiva ansatsen däremot går forskaren ut till empiriinsamling helt 

utan förväntningar för att sedan systematisera den insamlade datan och 

komma fram till teorier. Kritiken mot den induktiva ansatsen ligger i att det 

är svårt att gå ut och genomföra en studie med ett helt öppet sinne då 

människan rent psykologiskt alltid antar någon form av avgränsning av 

informationen.  

 

Jacobsen (2000) menar vidare att det inte behöver vara antingen en induktiv 

eller deduktiv ansats utan en mer eller mindre öppen ansats kan användas. 

Detta innebär att forskaren i vissa fall är öppen för ny information och i andra 

fall är mer ledande åt vilken information som ska samlas in.   

 

Då en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer kommer att 

användas har studien därmed en öppen ansats. Bakgrunden till detta är att 

kvalitativa intervjuer kommer att genomföras för att skapa en grund till hur 

problemet ser ut och gå på djupet. De semistrukturerade intervjuer har för 

formulerade frågor som ger möjlighet till öppna svar vilket kan leda till 

följdfrågor som kan skapa nya insikter för forskaren.      

3.4  Datainsamling 

Inom detta kapitel redogörs för hur data till studien kommer att samlas in  

3.4.1  Primärdata 

Jacobsen (2000) skriver att primärdata är data insamlad direkt från personer 

för första gången. Forskaren hämtar data direkt ifrån den primära källan  

Vid insamling av primärdata menar Jacobsen att kvalitativa metoder så som 

observationer eller intervjuer är den viktigaste insamlingstypen.  

 

I rapporten kommer primärdata att spela en stor roll då stor del av resultatet 

kommer att grundas på data och information som samlas in via intervjuer. 

Denna metod valdes då det ger ett tillförlitligt resultat när datan samlas in 

direkt från den respondent som angett datan i sitt sammanhang.    

3.4.2  Intervju 

Enligt Ryen (2004) är kvalitativa undersökningar studier av fenomen i deras 

naturliga miljö och de försöker tolka fenomen utifrån den mening som de 

undersökta objekten ger dem.  



   
 

23 
 

Ryen (2004) skriver vidare att den kvalitativa forskningen tar en induktiv 

ansats och som sedan själv utvecklar egna hypoteser om vad fenomenen kan 

bero på. Intervjun är den mest använda kvalitativa forskningsmetoden.  

Enligt Jacobsen (2000) kan djupgående kvalitativa intervjuer med en intensiv 

utformning styrka att relevant data tas fram. Informationen framkommer i sitt 

rätta sammanhang, undersökningen blir detaljrik och den går på djupet. Det 

problemet som föreligger är dock att svaren kan bli specifika för en enhet. 

Detta kan dock undvikas genom att göra flertalet intervjuer med olika enheter 

för att få en större generaliserbarhet.      

  

Under studiens gång har fem intervjuer gjorts med fem sektionschefer inom 

Ljungby Kommun. Detta för att få en så stor bredd som möjligt på 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes med förformulerade frågor där 

öppna svar gavs av intervjupersonerna, svaren ledde i vissa fall vidare till 

andra frågor som uppkom under intervjuns gång. För att bygga upp ett 

förtroende till intervjupersonerna, ringdes de upp en vecka innan intervjun 

och fick en beskrivning av vad intervjun skulle handla om samt vad som 

förväntades av dem. De fick också ställa frågor om de ville. Intervjuerna 

inleddes med övergripande frågor om personernas jobb och roller i företaget. 

Också detta för att skapa ett större förtroende och ett lugn hos personen.  

 

Den kvalitativa intervjun har en rad fördelar bland annat att tillförlit kan 

skapas till den som intervjuar på ett annat sätt än i till exempel enkäter som är 

väldigt opersonliga. Det finns också nackdelar som att den som blir 

intervjuad inte vågar säga det den egentligen menar och anser. Dock anser jag 

att de positiva delarna av intervjuerna överväger de negativa då resultatet från 

intervjun ofta blir djupt och rikt på viktig information som är tillförlitlig då 

den kommer från ursprungskällan.     

3.4.3  Kvalitativ forskningsprocess 

Enligt Kvale (1997) består en kvalitativ forskningsundersökning av sju olika 

faser. Den första fasen är tematisering där undersökningens syfte ska 

formuleras innan intervjun börjar. Här ska undersökningens ”varför” och 

”vad” beskrivas innan själva metoden bestäms. Den andra fasen är själva 

planeringen av alla faserna för att säkerställa att den rätta kunskapen samlas 

in samt ta hänsyn till de moraliska effekterna som kan uppstå. Fas tre är 

själva intervjun som ska genomföras enligt en guide och med ett 

reflekterande förhållningssätt till kunskapen som ska tas fram. Den fjärde 

fasen är utskrift där materialet för intervjun ska förberedas för analys. Femte 

fasen är analys. I denna fas ska lämplig analysmetod väljas med tanke på 

undersökningens syfte och ämne. Fas sex är verifiering och här ska resultatet 

fastställas vad gäller generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.  Den sista 

fasen är rapportering, här ska resultatet av undersökningen rapporteras i en 

form som är i enlighet med vetenskapliga kriterier.    
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Rapporten är till största del uppbyggd enligt denna struktur. Efter att 

intervjufrågorna tagits fram, med hjälp av intervjusvaren från intervjuerna 

med systemägarna samt framtagna teorierna, genomfördes intervjuerna med 

sektionscheferna och det intervjumaterialet sammanställdes samma dag. Hela 

intervjuerna bandades så att fokus kunde läggas på den personen som 

intervjuades istället för på att skriva. När intervjuerna var genomförda 

sammanställdes materialet samma dag för att få med all information samt att 

intervjun fortfarande skulle finnas kvar i minnet på forskaren. Hela 

intervjuerna skrevs ner på datorn för att sedan bearbetas vidare till resultatet 

och analysen. 

 

Intervjun skrevs ner i sin helhet, även de delarna som inte hade något större 

värde i början men som efter analys av texten kunde visa på nya intressanta 

delar av resultatet.        

3.5 Urval 

Enligt Ejlersson (1996) är population den grupp individer som är målet för en 

undersökning. Om en forskare vill undersöka alla inom en viss population 

kallas det en totalundersökning. Om inte alla ska undersökas måste ett urval 

göras. Ska stickprov göras måste dessa vara representativa för hela 

populationen för att resultatet ska vara tillförlitligt. Om stickprovet inte väljs 

ut korrekt är det risk för att det blir systematiska fel i resultatet. 

 

I denna studie har ett slumpmässigt urval antagits i intervjuerna. Inför 

intervjustudien togs alla chefer fram som jobbar inom varje sektion och inom 

systemet. Därefter drogs 5 stycken slumpmässigt, 1-2 ur varje sektion. Detta 

genererade ett slumpmässigt urval.    

3.6  Genomförande  

I studien har fem stycken sektionschefer inom Ljungby Kommun intervjuats. 

De har var och en ansvar för mellan 30-70 stycken inom personalen och de 

arbetar alla i systemet Timecare planering. Intervjuerna genomfördes på plats 

hos intervjupersonerna. Efter att intervjuerna ägt rum strukturerades data upp 

enligt Jacobsens (2000) tre steg för analys av kvalitativ data, se nedan.     

3.7  Analys av empiri 

Jacobsen (2000) skriver att analys av kvalitativ data består av tre steg. Det 

första steget är beskrivning av de data som framkommit, här ska data 

beskrivas grundligt och detaljerat utan att undersökaren färgar den med sina 

egna tankar och meningar. I detta steg ska data vara rik på detaljer, 

variationer och analyser. Det andra steget är systematisering och 

kategorisering. Nu ska informationen förenklas och sållas ut, detta görs för att 
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det enklare ska kunna ges en översikt av materialet. Systematiseringen görs 

för att undersökaren enkelt ska kunna förmedla till läsaren vad den funnit. 

Det sista steget är kombinering, när data har systematiserats kan 

undersökaren börja tolka den. Här ska undersökaren också leta efter 

meningar, orsaker, generalisering och få ordning på datan.   

 

Analysen av data i denna undersökning följde detta mönster. Inledningsvis 

skrevs all information från de fem intervjuerna ner och sammanställdes i ett 

dokument. Därefter skedde en kategorisering av data för att skapa en enklare 

överblick. Data systematiserades också för att på ett bra sätt kunna förmedla 

vad som kommit fram i studien. Den slutgiltiga kombineringen innebar att de 

olika respondenternas svar delades in i olika grupper och teman för att på ett 

smidigt sätt kunna föras fram i empiriresultatet och därefter analyseras mot 

teorin.    

3.8  Tillförlitlighet och giltighet  

Enligt Jacobsen (2000) ska resultatet av en studie ha både giltighet (validitet) 

och tillförlitlighet (reliabilitet). Giltigheten avser om forskaren mäter det som 

var avsett att mäta i undersökningen. Att resultatet är tillförlitligt innebär att 

forskaren måste avgöra om resultatet går att lita på.   

 

I och med att fem stycken intervjuer gjorts och att informationen som kommit 

fram i stor del varit likande och en gemensam bild har vuxit fram kan 

tillförlitlighet appliceras på resultatet. Validiteten bygger till stor del på att ett 

flertal sektioner har deltagit i undersökningen vilket gör att resultatet kan ses 

som applicerbart på sektionerna inom Ljungby Kommun och därmed ses som 

giltigt.  

 

3.9  Generalisering  

Jacobsen (2000) skriver att generalisering betyder i hur stor grad vi kan säga 

att det resultat vi kommit fram till också gäller andra i samma situation. Det 

är viktigt att sätta en klar gräns för relevans och generalisering.  Forskaren 

ska ställa sig frågan om undersökningen ska gå mer på bredden eller på 

djupet. Om många objekt undersöks får resultatet en bredare bild men kanske 

inte så djup som om få objekt undersöks.  

 

Undersökningen har gått på djupet med fem stycken längre intervjuer inom 

olika sektioner. Dessa fem intervjuer har valts ut slumpmässigt och inom 

olika sektorer av kommunen. Därmed kan en generalisering göras av 

resultatet, inom de olika sektionerna i Ljungby Kommun.  
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4  Empiriskt resultat och analys 
Här redovisas det empiriska resultat som framkommit ur intervjuerna (se 

bilaga 2) med de slumpmässigt utvalda intervjupersonerna. Personer i 

studien är anonyma, men har tilldelats fiktiva namn i texten. Det empiriska 

resultatet har sedan ställts mot lämpliga teorier för att analyseras.   

  

4.1 Motstånd till Timecare  

Vid intervjuerna med sektionscheferna framkom det både negativa och 

positiva tankar om systemet. En av anledningarna till de negativa tankarna 

som finns grundar sig i att det i viss mån anses vara för dålig utbildning inom 

systemet och att det gick för snabbt vid införandet, de som startade med 

systemet var på utbildning i december år 2010 och sedan implementerades 

systemet i januari år 2011 vilket gjorde att förberedelsetiden var mycket kort.  

Flera av sektionscheferna som skulle delta på utbildningarna hade inte 

möjlighet att komma på grund av den korta varslen. Det ledde till att alla 

sektionschefer inte har den utbildningsgrund att stå på som de borde ha. En 

annan del gällande motståndet till Timecare grundar sig i att personalen inte 

var delaktig i förändringsarbetet och inte fick säga sina meningar och åsikter 

samt krav på systemet. Kotter & Cohen (2002) menar att en förändring ska 

inledas med att visa på vad som är problemet som ligger till grund för 

förändringen och hur detta problemet kan lösas på bästa sätt. En visualisering 

kan leda till känslor som gör att de ser att en förändring behövs och tar bort 

de rädslor och negativa tankar som oftast finns vid förändringar. Detta kunde 

hjälpt personalen inom Ljungby Kommun i och med att de kunde skapat en 

bild av vad systemet skulle förbättra hos de och det kunde därmed underlätta 

för de involverade att ta till sig orsaken och grunden för själva förändringen 

och arbeta på det nya sättet. 

 

4.1.1  Systemintegration   

En annan anledning till motståndet är att de olika systemen som används inte 

är tillräckligt synkade med varandra. Timecare är planeringssystemet och det 

sitter ihop med Personic som är lönesystemet. Vid transaktionerna 

häremellan upplevs det som att det inte alltid är synkat eller som att systemen 

inte är i fas med varandra. Systemintegration är viktig då olika 

informationssystem ska kommunicera med varandra och delningen av 

information och data måste ske sömlöst. När olika system ska integreras från 

olika delar av ett företag är det viktigt att detta görs på ett korrekt sätt för att 

uppnå högsta möjliga transparens och siktbarhet genom informationen 

(Motiwalla & Thompson, 2009) Om inte Timecare och Personic samt alla 

andra system som används inom Ljungby Kommun är synkade försvåras 

personalens arbete. I och med att personalen lägger in sina egna tider och 
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sektionscheferna godkänner dessa får de ta hand om de problem som dyker 

upp vid transaktionerna mellan systemen. Timecare innehåller i dagsläget en 

hel del problem med integration till andra system och schemaläggning av 

semestertider som gör att intervjupersonerna har svårt att se fördelarna med 

systemet. Men de säger också att de tror att det kan blir bra när alla problem 

och frågetecken reds ut. Det blir ofta problem vid inläggning av tider vid 

ledigheter och detta gör att personalen inte kan lägga in sina tider och detta 

leder vidare till att det blir svårt för de att se det positiva med systemet.  

 

4.1.2  Tidåtgång för schemaläggning  

Ytterligare ett motstånd ligger i den tid som de ska lägga på att sätta ihop sina 

scheman. Ylva säger att hennes personal undrar: 

 

 -”Varför ska vi lägga tid på detta systemet när vi har så mycket annat 

viktigare att göra”?  

 

Systemet ses som något av en bromskloss och de negativa tankarna är många. 

Om personalen är negativa till systemet redan från början blir det inte bättre 

av att systemet försvårar deras arbete. Ylva säger att hon försöker motivera 

sin personal men att det är svårt när hon själv kan se att det inte är bra. Lotta 

menar att systemet till viss del har underlättat hennes arbete men att arbetet 

runt omkring systemet tar mycket tid och uppstår ett problem av något slag är 

det svårt att lösa det snabbt och smidigt. All tid som läggs på felsökning gör 

att systemet blir en belastning snarare än en tillgång.  

 

Vid utbildningen av systemet fick cheferna och ”sagarna”, de personer som 

fungerar som handledar på arbetsplatsen, två dagar där de gick en utbildning 

tillsammans. Övrig personal fick genomgå en två timmars utbildning 

genomförd av sagarna och skulle därefter ta hjälp av sagarna vid behov och 

om de behövde hjälp med något. Detta har blivit problematiskt då det inte 

alltid finns tid för sagarna att hjälpa till då de samtidigt har sina ordinarie 

arbetsuppgifter.  Enligt Beerel (2009) är människor ofta negativa till 

förändringar och människor har en förmåga att uppskatta det som är känt och 

säkert. Det är oftast i arbetslivet som rädslan för förändringar är störst. Det 

kan till stor del bero på rädslan att bli glömd eller omkörd i sin arbetsroll. Det 

största motståndet till förändringen i fallstudien är att personalen inte kan se 

de stora och självklara fördelarna med systemet och hur det egentligen kan 

underlätta för personalen. De har en rädsla för det nya arbetssättet som har 

införts och anser att det inte passar in i deras sätt att arbeta och att de inte 

hinner varken lära sig systemet eller arbeta i det.   
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4.1.3  Osäkerhet och frustration bland medarbetarna  

När Carina fick reda på att de skulle implementera systemet såg hon det som 

något positivt och som någon som skulle vara bra för verksamheten. När hon 

nu hör namnet Timecare planering blir hon frustrerad för hon känner att det 

är alltid någon som inte stämmer. Det är många delmoment i systemet och 

hon känner att det är svårt att få en överblick snabbt och enkelt. På Carinas 

avdelning använder de sig av kopiering av schemat från månad till månad 

vilket inte är syftet med Timecare. Detta system bygger på att personalen får 

lägga ”önskescheman” men Carina menar på att marknadsföringen om att 

schemat är ett ”önskeschema” ger falska förhoppningar bland de anställda om 

att de ska få jobba sin önskade tid. Inom hemtjänsten måste alltid någon 

jobba helger och kvällar och vårdtagaren har rätt att välja vilka vårdgivare de 

vi ha och därmed kan personer vara tvungna att jobba utanför sin vilja i 

”önskeschemat”. När en stor förändring ska implementeras skapar det en 

osäkerhet bland medarbetarna eftersom att sättet de arbetar på kommer att 

ändras. Det är viktigt att hitta grunden till de motstånd som uppstår och se hur 

dessa kan motverkas. Detta görs på bästa sätt genom en effektiv och välriktad 

kommunikation om vad som ska ske i organisationen (Eriksson, 1992). 

Resultatet av intervjustudien visar på att ett motstånd finns på grund av en rad 

olika saker såsom dålig synkning i systemet, för lite information om systemet 

och generella motstånd i form av dålig datorvana. Däremot har inga åtgärder 

vidtagits för att förbättra dessa negativa åsikter och tankar. Ledningen skulle 

på ett enkelt och effektivt sätt visa på de olika möjligheter som finns och 

förklara varför Timecare har valts ut som system och hur det kan förbättra 

verksamheten. De kunde med hjälp av en effektiv kommunikation få ut den 

information medarbetarna och de involverade behöver för att kunna sköta sitt 

arbete i systemet.          

 

4.1.4 Olika faser och kulturer inom sektionerna 

Carina menar vidare att det är så många olika grupper som ska in och arbete i 

systemet och som ligger i olika faser vad gäller olika människor, trygghet och 

arbetssätt.  Olika grupper prioriterar olika saker i sitt jobb, vissa arbetar 

mycket med arbetsmiljön medan andra jobbar mer med kundbemötandet. Att 

då lägga tid som de inte har på Timecare är enligt Carina helt ohållbart. 

Lotta är positiv till systemet då det liknar det system som de använde sig av i 

hennes grupp innan. Det finns dock oklarheter i vem det är som ska göra och 

ha ansvar för vad inom systemet och det blir mycket rundringning för att få 

fram svar på de frågor personalen har.  En förändring kan enligt Eriksson 

(1992) upplevas på olika sätt från person till person, dock har alla en sak 

gemensamt och det är att det trygga och välkända på något sätt kommer 

förändras. I fallstudien framkommer det att det nya systemet ändrar några 

intervjupersoners arbete radikalt medan andra får fortsätta att arbeta på 

samma sätt som förut. Carina menar däremot att om det kunde finnas en 
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övergångs- och införandeperiod skulle alla grupper kunna hinna ifatt i sina 

gruppdynamiker och arbetssätt och på så sätt jobba mer optimalt i systemet.  

 

Fallstudien visar på skillnader i kulturen i de olika sektionerna. Eriksson 

(1992) menar på att olika skillnader som finnas i ett företag är till exempel 

utbildning, intressen och åldrar. Kulturella skillnader tar till sig information 

och förändringar på olika sätt och därför måste de från ledningens sida ta 

detta i åtanke när en förändring ska implementeras. Flera av 

intervjupersonerna påpekar att sektionerna arbetar på olika sätt och det 

kanske inte är optimalt att de då ska arbeta i ett likadant system direkt till en 

början utan ha en övergångsperiod för att kunna bearbeta den kultur som 

finns och få med sig den i förändringen för att alla slutligen ska kunna arbeta 

i samma system. Eriksson (1992) skriver att varje företags kultur är unik och 

att det inom ett företag finns många subkulturer som kan vara starkare än den 

övergripande kulturen. Dessa olika kulturer utvecklar olika system av 

värderingar, normer och övertygelser. Alla sektioner i fallstudien har olika 

kulturer inom sig som är starka i det dagliga arbetet för hur rutiner och 

planering ska ske. Detta leder i sig till ett motstånd när ett nytt system ska 

implementeras som ändrar på den stabila grundkultur som finns.  

 

Att alla inte har arbetat lika länge i systemet leder till att alla inte har samma 

synsätt och tankar om systemet. Sofia arbetsgrupp implementerade systemet 

för fyra månader sedan och de anser därmed att det fortfarande finns en hel 

del frågor kring systemet och hur alla delar fungerar. Hon menar dock på att 

när alla kommer in i sina roller och blir säkrare i systemet så kommer det att 

fungera bättre och bli en stor tillgång. 

 

4.1.5  Orsaker och fördelar med förändringen  

Ylva säger att hon gjort allt hon kan för att motivera sin personal att arbeta i 

systemet men att det inte är lätt när tiden för att lära de inte finns. Att få 

personalen att se fördelarna med systemet när de inte får tid att lära sig menar 

hon kommer ta tid eftersom att fördelarna kommer först när de kan systemet 

och kan se hur det kan hjälpa de. I dagsläget menar hon att systemet endast är 

en belastning eftersom att de inte kan det ordentligt och det skapar därmed 

frustration. Eriksson (1992) skriver vidare att det är viktigt att medarbetarna i 

en organisation förstår orsakerna och nyttan med olika förändringar som sker. 

Den motvilja som ofta finns till förändringar måste bytas ut mot en 

nyfikenhet inför det som ska förändras. Studien visar att personalen inte fått 

möjlighet att få en bild över den nytta som det nya systemet kan ge, de har 

inte fått en bra grund att stå på gällande vad systemet kommer att innebära 

för deras arbete och roller.   När en förändring ska ske i ett företag måste en 

känslan av samhörighet och förståelsen för vad som ska hända finnas på alla 

olika nivåer och grupper inom organisationen. Som det framkommit i 
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fallstudien är det de anställda som ska arbeta dagligen i systemet men ändå är 

de som fått minst utbildning. Det är cheferna som tillsammans med sagarna 

gått en tvådagars utbildning och som sen inte ska ha någon större roll i det 

nya systemet, förutom att godkänna scheman och lösa de problem som 

uppstår. Slutligen är det de högre instanserna som beslutat att ta in systemet 

utan att involvera den personal som kommer arbeta i det dagligen  i någon 

form av användarmedverkan.  

 

4.2  Användarmedverkan och utbildning av Timecare 

I detta avsnitt presenteras och analyseras användarmedverkan och den 

utbildning som gavs inom projektet  

 

4.2.1  Kravinsamling och användarmedverkan 

Vid valet av system fick inte någon av intervjupersonerna vara med och delge 

sina krav och synpunkter på det systemet som skulle implementeras. Ulf 

Eriksson (2007) skriver att en felaktig kravinsamling kan medföra att 

kvaliteten blir bristande i det IT-system som utvecklas och införs i ett företag. 

Små fel kan leda till att större fel upptäcks som gör att kostnaderna blir stora 

och användarna blir missnöjda. Rapportens fallstudie visar på att någon 

kravinsamling bland medarbetarna inom Ljungby Kommun inte gjorts alls, i 

alla fall inte bland de som arbetar i systemet dagligen och som intervjuats i 

denna studie. Att medarbetarna inte fått framföra sina krav och att de inte 

varit involverade i arbetet med system kan ha lett till uppkomsten av de 

negativa tankarna som finns gällande systemet och dess funktioner.  

 

Ottersten och Berndtsson (2002) menar på att användbarhet är en 

kvalitetsegenskap på en produkt. När ett system inte uppfyller beställarens 

krav och syfte har den en låg nivå på sin användbarhet. Vid framtagning av 

ett system ska hänsyn tas till systemets sammanhang, nyttan som systemet 

ska ge och de mänskliga egenskaperna måste finnas i åtanke. Om ett system 

är svårt att använda måste användarna hela tiden anstränga sig för att lyckas. 

Det genererar att onödig tid läggs på att hantera systemet, tid som egentligen 

kunde lagts på något annat. Användarmedverkan i fallstudien var obefintlig 

då användarna inte fick säga till om varken de krav som skulle finnas på 

systemet men inte heller vara en del i projektets gång.    

 

Ulf Eriksson (2007) menar att det finns olika krav som ett system ska 

uppfylla. Det är dels de funktionella kraven som är de grundläggande för ett 

systems funktion. Sedan är det de icke funktionella kraven som ska 

komplettera och vara attribut till de funktionella kraven. Några egenskaper 

som de icke funktionella kraven ska ha är till exempel förväntningarna på 

systemet och tillförlitligheten för att ett system fungerar över en längre tid.  
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Vid intervjuerna framkom det att systemet haft en hel del funktionella brister 

som är väsentliga för att det dagliga arbetet ska fungera. Bland annat brister 

det i integreringen och synkningen mellan det nya systemet Timecare 

planering och lönesystemet Personic. Detta är fel som absolut inte får uppstå 

då det leder till fel i personalens arbetade timmar och sedan i lönen. Det 

framkom också att brister finns vad gäller parametrarna för semesterdagar 

som inte informerats om innan systemet infördes. Jobbar en person helg och 

vill ha semester den helgen så måste fler än två semesterdagar läggas in för 

att helgen blir fler timmar än ordinarie dagar. Detta är ytterligare en faktor 

som leder till att systemet får en negativ effekt på medarbetarna som inte fått 

information och förståelse varför det fungerar så. I och med att schemana 

inom Ljungby Kommun i flera fall sträcker sig över helger är det en brist i 

funktionerna att semesterdagar inte kan läggas på dessa dagar.      

 

4.2.2  Utbildning i Timecare 

Utbildningen i systemet var på två dagar och sektionscheferna gick 

tillsammans med sina sagare. Utbildningen av systemet råder det delade 

meningar om, Ylva upplever utbildningen som för lite då hon skulle önska att 

cheferna fick gå en extra dag innan sagarna ska gå utbildningen för att 

cheferna ska få en grundläggande kunskap och därmed kunna svara på frågor 

som sedan kommer från sagarna. Ylva är också huvudadministratör och 

känner därför att hon skulle vilja ha bättre kunskaper än vad utbildningen 

gav. Hon säger att arbetet i systemet tar mycket tid av hennes vanliga arbete 

och utöver det ska hon stötta de andra i personalen vid frågor och problem 

som uppstår. Hon känner att mycket av de problem som uppstår är komplexa 

och att hon därmed inte har kunskap kring hur de kan lösas.  

 

En anledning till att många IT-projekt misslyckas är att användarna och 

beställarna inte engageras tillräckligt i utvecklingsprocessen. Det måste 

finnas en viss del av användarmedverkan så att beställare och användare kan 

få framföra sina tankar och vara involverade i arbetet. Användarnas 

medverkan ska sträcka sig igenom hela projektets gång. När interna 

verksamhetsspecifika IT-resurser ska implementeras är användningstester en 

bra metod att arbeta med. Där får användarna lösa relevanta uppgifter och 

situationer som sedan kan uppstå i det nya systemet. Därefter kan de 

diskutera hur de ansåg att problemet gick att lösa och vad som kunde 

förändras eller förbättras (Ottersten & Berndtsson, 2002).       

 

Carina och Lotta tycker att utbildningen var lite väl mycket och väldigt 

ingående. De menar att det hade varit bättre att ha en kortare utbildning först 

för att sedan ha en uppföljning istället där administratörerna hade varit på 

plats och hjälpt cheferna i deras dagliga arbete och inte med påhittade 
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uppgifter som det var på utbildningen. Sofia anser att utbildningen var 

kompakt och intensiv och att eftersom sagarna gick in och arbetade i 

systemet precis efter utbildningen behöll de bättre den kunskap de fick under 

utbildningen. Hon menar att som chef har hon varken tid eller möjlighet att 

arbeta i systemet så mycket och tappar därför en massa kunskap. När nyheter 

och ändringar ska ske i systemet så önskar hon att det fanns en uppföljning på 

detta som cheferna kan vara med på. Matilda menar att utbildningen var bra 

men komplex, men det kan inte undgås när det är ett helt nytt system som ska 

implementeras. Hon önskar dock att de kunde fått ytterligare 

uppföljningstillfällen där eventuella frågor kunde tagits upp och besvarats. 

Vidare berättar Sofia att inte heller hon har den kunskap som krävs och hon 

känner att det bollas mycket fram och tillbaka mellan avdelningarna och 

sektionerna för att få fram ett svar. Det finns heller inga klara roller om vem 

som ska göra vad och vem som kan vad.  

4.2.3 Change management  

Motiwalla och Thompson (2009) skriver att Change management är en viktig 

del i ett förändringsarbete och fokuserar främst på människorna som ska 

genomgå förändringen.  Kommunikation och träning i systemet är en viktig 

del för att förändringen ska lyckas. Vid intervjuerna med sektionscheferna 

inom Ljungby Kommun framkom det att ingen av dem hade fått någon 

ingående information om vad förändringen skulle innebära för deras arbete 

vilket gjorde det svårt för de att vidarebefordra informationen till sina 

medarbetare. Det framkom delade meningar om själva omfattningen av 

utbildningen i systemen men det alla var eniga om var att de ville ha haft mer 

utbildning i systemet men då på ett mer realistiskt sätt och inte bara med 

påhittade uppgifter. Sektionscheferna ansåg det bättre om utbildningsansvarig 

hade kommit ut på arbetsplatserna och visat hur problem hade kunnat lösas 

och svarat på de frågor som uppkommit.  

 

När sagarna ska utbilda den övriga personalen finns det ingen speciell tid för 

detta utan det ska ske på ordinarie arbetstid tillsammans med övriga 

arbetsuppgifter. Personalen har fått två timmars utbildning vid olika tillfällen 

och därefter får de ställa frågor till sagarna när tid finns och de ordinarie 

arbetsuppgifterna är utförda. Vissa avdelningar har tagit in extrapersonal för 

att den ordinarie personalen ska kunna lära sig men inte alla. Ett stort 

problem som flera har upptäckt att sagarna ibland kan hjälpa de övriga för 

mycket vilket leder till att vissa i personalen blir bekväma och inte lägger 

sina tider själva utan låter sagarna göra det åt de för att citat: 

 -”Då går det mycket snabbare.”  

Detta leder dock bara till att de själva aldrig lär sig och allt blir en ond cirkel. 

Den lösningen som sektionscheferna ser här är att personalen måste få tid att 
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lära sig systemet ordenligt och framförallt de som inte har någon som helst 

datorvana sedan tidigare.  

4.3  Kommunikationen kring införandet av Timecare 

Införandet av Timecare gjordes på Ljungsätra och de fick gå igång som en 

pilotgrupp som provade på systemet innan det implementerades i de övriga 

sektionerna. Innan implementeringen gavs inget tillfälle för kravspecificering 

eller användarmedverkan utan allt bestämdes högre upp i organisationen. När 

de övriga sektionerna skulle in i systemet skulle allt ske väldigt fort och ingen 

fick någon information om vad systemet skulle förbättra för de utan endast att 

de skulle börja arbeta i systemet.  

 

4.3.1  Kommunikationskanaler 

De olika kanaler som Eriksson (1992) menar finns för kommunikation är 

skriftliga kanaler, muntliga kanaler och elektroniska kanaler. Dessa kanaler 

har både sina nackdelar och fördelar och används på olika sätt beroende på 

vilka som är målgruppen. Då Ljungby Kommun är en så pass stor 

organisation skulle de i enlighet med Erikssons (1992) meningar använda sig 

av flera olika kanaler för att nå ut till de anställda vid stora förändringar och 

på så sätt involvera de människor som påverkas av förändringen. 

 

Skriftliga kanaler innebär att den information som ska förmedlas är tryckt på 

papper så som tidningar, broschyrer eller nyhetsbrev. Denna kanal är bra då 

risken för missuppfattningar liten men en nackdel är att det inte bli någon 

dubbelriktad kommunikation. Muntliga kanaler är grunden vid 

förändringsarbete och består av möten, utbildningar och seminarier. Denna 

kanal är klart bäst för ömsesidigt tankeutbytande och den tillåter människor 

att framföra sina tankar och åsikter. Slutligen är det den elektroniska kanalen 

som består av e-post, intranät med mera. Elektroniska kanaler är bra när 

komplex information ska förmedlas och dessas kanaler levandegör 

informationen så att den blir enkel att ta in (Erikson, 1992). Om ledningen 

bakom implementeringen i fallstudien använt sig av alla dessa kanaler och på 

så sätt nått ut till alla och lagt en kunskapsgrund till förändringen hade 

resultatet kunnat bli ett annat. En användning av kanalerna för att förmedla 

fördelarna med förändringen och se till att medarbetarna fått en grundsyn till 

varför förändringen skulle ske hade kunnat innebära att de hade arbetat på ett 

mer optimalt och enat sätt.    

 

4.3.2  Kommunikation vid införandet av Timecare 

Införandet av systemet bidrog till en hel del problem, i början tog 

framtagandet av schemat lång tid och detta skapade stor frustration i och med 
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att detta var tid som personalen inte hade. Det var också precis efter 

implementeringen som problemen med den partiella ledigheten uppstod, om 

någon varit gravid eller sjuk uppstod helt plötsligt en massa plustimmar eller 

minustimmar på deras konton vilket bidrog till att de inte kunde lägga in sina 

tider. Detta ledde till att cheferna inte hade lätt att kommunicera ut fördelarna 

med systemet när personalen såg att det systemet ändå inte fungerade. Själva 

kommunikationen kring införandet är alla intervjuobjekten eniga om att den 

var knapphändig och dåligt utförd. De fick endast information om att det var 

Timecare planering som de skulle arbeta i och ingen information om 

funktionerna i systemet. Ylva anser att en kort introduktion eller 

utbildningstillfälle för cheferna innan ordinarie tillfälle hade kunnat skapa en 

större kunskapsbild kring vad systemet egentligen innebar som de sedan 

kunde fört fram till sin personal.  

 

Motiwalla och Thompson (2009) menar att många människor har en rädsla 

för det okända och motsätter sig därför stora förändringar som kan påverka 

deras sätt att jobba och därför ska ledningen kommunicera ut förändringen till 

alla led i organisationen. Fallstudien visade på att ingen kommunikation till 

de berörda hade gjorts och det var endast en tid innan själva utbildningen som 

personalen fick information om vad som var på gång. Motiwalla och 

Thompson (2009) anser också att både medarbetarnas och organisationens 

krav ska framföras när ett nytt system ska införas, detta för att få med alla 

funktioner som en system ska ha. Om medarbetarna får vara involverade i 

förändringen leder det till en smidig övergång till det nya arbetssättet. 

Personalen inom Ljungby Kommun fick inte på något sätt delge sina krav 

eller tankar om den förändring som skulle genomföras. De fick endast reda på 

att systemet var utvalt och skulle införas.    

 

Carina och Lotta säger att de fick information om implementeringen när den 

väl började men ingenting tidigare om att systemet var inköpt. De fick reda 

på att det var på gång av sina kollegor inom en annan sektion som redan 

börjat arbeta i systemet. Det var hela tiden dålig information om vad som 

egentligen gällde och innan utbildningen visste de i princip ingenting om 

systemet. Det var också mycket problem med kommunikationen kring vem 

som ansvarade för vad och vem som kunde svara på de frågor som uppstod. 

De menar på att kommunikationen inte heller nådde alla som var berörda och 

att de inte tänkt på hur många det egentligen var som skulle in i systemet och 

arbeta. Sofia och Matilda som gick in relativt sent i systemet visste om att 

kommunen förhandlat fram ett nytt årsarbetstidsavtal och att det skulle 

komma att implementeras inom deras sektion däremot fick de aldrig vara 

med vid valet av system eller komma med krav på systemet. 
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4.3.3  Kommunikationsplan  

Eriksson (1992) skriver att när en förändring ska ske i en organisation måste 

kommunikationen ut till medarbetarna hanteras på rätt sätt för att ett 

eventuellt motstånd ska kunna motverkas. För att hantera kommunikationen 

på rätt sätt kan en kommunikationsplan upprättas. Steg 1 i 

kommunikationsplanen innebär att information ges till medarbetarna om 

varför en förändring ska genomföras och vad som är bakgrunden till 

förändringen. I det första steget ska den mesta delen av kommunikationen 

vara skriftlig eller elektronisk då muntlig kommunikation här kan förvrängas.  

Alla intervjupersoner är eniga i svaret om att de inte fick vara med vid 

framtagandet och valet av system samt att de inte fick någon riktig 

information om att systemet skulle införas. Det var personer högre upp i 

organisationen som gjorde detta. De fick information om att systemet skulle 

införas på Ljungsätra på prov och därefter komma till deras sektioner. De 

menar att det har varit införande av många nya saker och projekt på kort tid 

vilket inneburit att de fått spendera mer och mer tid vid datorn och mindre tid 

med sina patienter, vilka de egentligen är där för.  

 

Eriksson (1992) menar vidare att det andra steget inleds med att ledningen 

informerar om vem det är som håller i projektet som arbetar med 

förändringen och vilka personer som ingår i projektet. Syftet till förändringen 

måste hela tiden kommuniceras ut under projektets gång för att påminna 

medarbetarna om varför den genomförs. Den viktigaste kommunikationen i 

denna fas riktar in sig på att informera om hur förändringen ska genomföras. 

Medarbetarna måste hållas underrättade under projektets gång gällande hur 

arbetet i projektet fortlider. På frågan om förändringen var väl förankrad i 

sektionerna är svaret nej, det kom bara ett besked om att systemet skulle 

införas och ingen hade något att säga till om. Ett problem som de stödde på 

här är att de skulle välja ut några stycken inom varje sektion som skulle vara 

sagare. Ett antal personer valdes ut som de ansåg hade det rätta tänket vad 

gällde schemaläggning. Detta var något som visade sig vara helt fel, det 

skulle varit de med mest datorvana och intresse att  arbeta med datorer som 

skulle valts ut då det är en väldigt teknisk roll att vara sagare för det är de 

som är inne mest i systemet. Att de valde helt fel personer skyller de på den 

dåliga informationen om vad rollerna innebar. Sofia anser att personalenheten 

borde varit med från början av systemets införande och inte komma in vid ett 

senare tillfälle. I och med att de har olika system, lönehandläggarna arbetar i 

Personic och cheferna i Timecare, har de stött på stora problem om ett fel 

uppstått i och med att de ser olika bilder av problemet. Lönehandläggarna ser 

det utifrån Personic medan cheferna ser det utifrån Timecare.     

 

Steg tre innehåller kommunikation av genomförandet och efterarbetet. I detta 

steg ska medarbetarna stöttas i den förändring som sker och skett. Vid en stor 
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förändringen är det bra om ett särskilt informationsmaterial gällande själva 

förändringen tas fram, detta ska sedan kommuniceras ut med hjälp av alla de 

tre olika kanalerna för att få ut informationen på det bästa sättet (Erikson, 

1992). Alla sektionerna i studien har gått in i systemet med jämna mellanrum 

och de som gick in i systemet sist har arbetat i det i ca fem månader men 

någon form av kommunikation kring hur implementeringen fortlider har inte 

kommunicerats ut. Inte heller några tillfällen för uppkomna frågor och 

funderingar har genomförts.         

 

4.4  Brister under implementeringen av Timecare 

Kapitlet involverar fördelarna och nackdelarna med systemet Timecare 

enligt de personer som intervjuats.  

4.4.1 Fullständiga krav 

Ulf Eriksson (2007) säger också att krav ska samlas in för att system ska vara 

så bra som möjligt från första början och att ett företag inte ska komma på 

efter ett systems införande att det saknas delar som sedan måste kompletteras. 

Att komplettera leder till stora kostnader och kan i vissa fall leda till att ett 

projekts implementering eller införande datum kan försenas markant. I och 

med att synkningen mellan systemen i fallstudien inte fungerat optimalt och 

att det inte alltid är rätt tider vid inläggningen och på semesterschemana kan 

detta vara en brist som uppstått på grund av felaktiga kravinsamlingar eller 

bristande förstudie för vilka funktioner som skulle finnas.   

4.4.2 Informationskanaler  

Eriksson (1992) säger att en komplex organisation med stora 

informationsbehov kräver att informationen sprids genom olika kanaler 

beroende på vem det är som är mottagaren till informationen. De anställda på 

ett företag uppfattar den information de får till sig olika beroende på vad som 

är deras egna erfarenheter och mål. När ett företag ska genomgå en större 

förändring måste flera olika kanaler användas för att alla medarbetare ska ha 

möjlighet att ta till sig informationen på sitt sätt. Informationsspridningen 

inom Ljungby kommun har varit knapphändig från första stunden av 

förändringen. I och med den stora förändringen som många medarbetare möt 

i sitt dagliga arbete skulle informationen gått ut genom flera olika kanaler och 

en lång tid innan implementeringen skulle börja. Att personalen får reda på 

fördelarna som en förändring ska leda till är relevant då de på så sätt kan se 

hur deras arbete kan underlättas och därmed ställa sig positiva till det 

omfattande arbete de har framför sig.   
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4.4.3  Optimal användning av systemet  

På frågan om intervjupersonerna använder sig optimalt av systemet svarar 

alla nej, vissa av cheferna låter sin personal ha fasta scheman som de sedan 

kopierar över perioderna vilket inte är något som systemet Timecare är byggt 

för. I dagsläget är personalen rädda för att det ska bli fel vid inläggning av 

schema i och med att det går direkta filer till Personic som är lönesystemet 

och som därmed direkt leder till deras löner. Om ett litet fel görs kan det leda 

till flera hundra minustimmar som det är svårt att hitta orsaken till och detta 

gör att många i personalen inte har förtroende för systemet och anser att 

systemet inte fungerar optimalt.  

 

Carina använder sig av kopiering av föregående periods schema för att 

underlätta för gruppen så att de vet när de ska jobba, hon menar att hennes 

grupp inte är mogen för att ta diskussionerna med varandra om vem som ska 

få jobba vilken tid och att det skulle ta alldeles för mycket tid att arbeta på 

detta sätt. Hon anser däremot att tids nog ska hennes grupp också komma 

ifatt och blir stabilare och därefter kunna ta diskussionerna med varandra. Det 

är också frågan om kontinuitet som ställer till det, vårdtagarna ska endast ha 

ett visst antal olika personer som kommer till de och därmed måste alltid de 

personerna som jobbar med en viss vårdtagare kompromissa om de tider 

denne person behöver personal hos sig.  

 

Lotta menar att hennes personal använder det så optimalts som de kan i 

dagsläget. De är engagerade och hjälper varandra om problem uppstår, men 

hon menar också på att det tar tid att komma in i systemet och lära sig alla 

delarna. I början ringde personalen mycket och ofta till sagarna och ville ha 

hjälp. Sagarna sade dock ifrån efter en tid så att övriga personalen verkligen 

försökte själva först vilket ledde till att de till slut lärde sig själva och inte 

behövde be om hjälp. De flesta i hennes grupp tycker i dagsläget att systemet 

fungerar bra och kan komma att bli ett bra verktyg i deras jobb.  

 

Sofia säger att hennes personal var van vid ett liknande system tidigare och 

arbetar därmed på ett bra sätt i det nya systemet. Många av hennes personal 

är vana vid arbete vid datorn och har därmed tagit emot systemet på ett bra 

sätt. Matilda säger att de inte arbetar med systemet optimalt i och med att de 

inte har haft systemet så länge. De är fortfarande osäkra på vissa delar men 

att de lär sig mer och mer och kan därmed se fler och fler fördelar samt hur 

de kan utnyttja systemet på olika sätt.  

 

4.4.4 Brister i utbildning och implementering  

De stora missarna vid utbildningen och implementeringen anser 

respondenterna ligger i att alla problem som kan uppstå inte togs upp från 

början och innan själva implementeringen. När semestrar ska läggas in i 
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systemet och personalen går på veckoscheman med helgjobb bildas minus i 

systemet i och med att helgerna genererar mer timmar än veckodagarna och 

semesterdagarna läggs endast under måndag till fredag. Skulle den anställda 

därmed arbetat helgen under den veckan som semestern ligger bildas ett 

minussaldo i dennes timmar. De måste därför lägga in fler semesterdagar än 

de egentligen haft för att timmarna ska bli rätt. Detta är det många som 

undrar över varför det är så. Det systemet som Ylva använde sig av innan 

användes en koefficient som räknade ut detta automatiskt och därmed blev 

det inget tjafs om semesterdagarna som drogs, men i dagsläget ser det ut som 

att fler dagar dras än vad som ska göras och förstår medarbetarna inte 

bakgrunden till detta kan det blir svårt att förklara för de när systemet väl har 

implementerats.  
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet och genomförandet av undersökningen.  

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur implementeringen av ett nytt IT-

system mottagits av sektionscheferna inom Ljungby kommun, samt med 

erfarenheter därifrån presentera förbättringsförslag inför kommande 

implementeringar  

5.1.1 Orsaker till motstånd mot Timecare  

Den första frågan jag ställde mig vid studiens början var: ” Hur togs det 

nyimplementerade systemet Timecare emot?” Den frågan är väldigt 

övergripande och kan fungera som ett paraply för hela studien. Det jag har 

kommit fram till är att det inte finns ett stark uttalat motstånd utan mer ett 

missnöje till att systemet inte fungerar som förväntat. Det framkom att 

integrationen mellan systemen inte har fungerat optimalt och att det ställer till 

det för personalen i det dagliga arbetet. Denna sorts brister skapar ett 

missnöje och en besvikelse på systemet eftersom att systemet ska 

implementeras för att underlätta arbetet.    

 

Enligt intervjupersonerna skedde ingen som helst kommunikation om vad 

som skulle hända eller varför under projektets gång. Jag anser att bakgrunden 

till förändringen samt orsaken och nyttan måste kommuniceras ut väl till de 

involverade för att förändringen ska förenklas och kunna genomföras med ett 

lyckat resultat. Linda Furåker som skrivit rapporten Förändringsarbete: 

faktorer som påverkar en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av 

en ny systemutvecklingsmetod (2000) menar på att alla drabbade inom en  

organisation måste veta om varför en förändring ska ske och där kan jag hålla 

med henne. För att minska osäkerheten och missnöjet hos de som drabbas av 

förändringen, måste de få veta varför denna förändring ska ske samt se vad 

som blir vinsterna med det nya systemet. Om inte medarbetarna involveras 

ska projektgruppen och ledningen inte heller tro att förändringen kommer att 

lyckas. När människor har jobbat i samma system under en längre tid eller 

inte använt ett system alls blir en övergång till ett nytt system en stor börda 

och en chock för de utan kunskaper. Om de drabbade då inte involveras alls i 

förändringsarbetet utan endast kastas in i systemet när implementeringen är 

genomförd är det inte lätt för dem att se vad de tjänar på att arbeta i systemet 

och lägga ner den tid det tar för dem att lära sig och arbeta i systemet.     

 

En annan aspekt som det måste tas hänsyn till i stora och även små 

organisationer är att det finns en stor övergripande kultur för hur de jobbar i 

just denna organisationen. Det finns också små subkulturer som kan påverkar 
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något enormt mot den stora kulturen. Inom Ljungby Kommuns sektioner 

framkom det att olika kulturer ställde sig olika till systemet. Vissa hade en 

god datorvana sedan tidigare och var vana att arbeta på ett visst sätt. Medans 

andra inte jobbat alls i ett system utan med papper och penna. Vissa grupper 

jobbade mer som team och hjälpte varandra medans andra inte alls var så 

mogna i sitt teamarbete. Jag tror att hänsyn måste tas till de stadier och 

kulturer som ett företag har när ett system ska implementeras. Om inte 

förändringsarbetet anpassas kan inte heller alla olika individer och grupper gå 

in i systemet med samma resultat som det borde ha.   

 

5.1.2  Användarmedverkan och utbildning vid implementering 

När jag fått en inblick i om det fanns ett motstånd till systemet och vad det i 

så fall bestod av började jag fundera på hur användarmedverkan och 

utbildningen såg ut vid införandet av system Timecare?  

 

Det som alla intervjupersoner har varit eniga om är att inga av de kommande 

användarna till systemet fick vara delaktiga under projektets gång eller under 

implementeringen av systemet. Detta tror jag bidrog till att missnöjet ökade. I 

och med att användarmedverkan är en så stor del vid förändringar skulle detta 

missnöje kunnat minskas om personalen känt att de fått vara med och delge 

sina tankar och åsikter kring förändringen. Inte heller samlades några krav in 

från användarna som systemet skulle uppfylla. Kravinsamlingen är ett viktigt 

steg i projektet då det sätter de kommande funktionerna på systemet och hur 

det kommer att fungera. Om inte alla krav och funktioner kommer med kan 

systemet inte heller fungera som det ska för att uppfylla alla funktioner i det 

dagliga arbetet.  

 

Då ett nytt system är en så pass stor förändring för personalen gäller det att 

arbeta med Change management, är inte personalen med på förändringen och 

förstår varför den ska ske kan projektgruppen och ledningen inte heller 

förvänta sig att resultatet ska vara lyckat. Geoff Kock har skrivit en artikel 

”change management- en introduktion till förändringsarbete” publicerad 

2007-11-06 där han skriver att Change management är en stor del vid ett 

förändringsarbete och att personalen måste vara involverade under hela 

projektets gång och inte kastas in i slutfasen. Jag anser att inleds ett arbete 

med Change management i ett tidigt stadium kan personalen hinna anpassa 

sig för att ett nytt system ska införas och därmed också anpassa sina tankar 

och känslor för vad som komma skall.    

 

Som en nackdel till att kraven inte har samlats in har användbarheten inom 

systemet inte uppfyllts optimalt. I och med att de inom en rad olika sektioner 

i Ljungby Kommun jobbar kvällar och helger borde också semesterschemat 
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läggas därefter. I det nya systemet Timecare kan inte semesterdagar läggas på 

helgerna utan fler dagar måste läggas på veckorna i stället, detta resulterar att 

fler dagar dras från personalen än vad de har tagit. Även om det blir rätt antal 

dagar i slutändan, skapar det problematik då personalen inte förstår varför det 

fungerar såhär. Hade en undersökning gjorts innan projektet sattes igång på 

vilka funktioner och krav som personalen hade på systemet kunde sådana här 

aspekter framkommit och därmed lagts med i den grundläggande 

kravspecifikationen. Detta tror jag hade bidragit till att användbarheten hade 

varit bättre från start.     

 

5.1.3 Kommunikation vid förändringen  

Då jag ansåg, innan fallstudiens början, att kommunikation spelar en stor roll 

vid stora förändringar beslöt jag mig för att kolla närmre på hur 

kommunikationen såg ut kring den stora förändringen i fallstudien. Det som 

framkom var att kommunikationen hade varit knapp om ens existerande vad 

det gäller förändringen och vad som skulle hända i organisationen.  

 

Jag menar att eftersom att denna förändring var så stor borde Ljungby 

Kommun ha använt sig av en kommunikationsplan för hur förändringen 

skulle skett. De borde lagt upp en plan med hur de skulle kommunicera ut 

informationen. De borde börjat med att ge information kring bakgrunden och 

orsakerna till själva förändringen. Därefter informera om vilka som ingår i 

projektet och hur den stora förändringen och implementeringen skulle 

genomföras. Slutligen involvera medarbetarna i själva genomförandet av 

implementeringen och ta upp de frågor och funderingar som uppstått efter 

själva ”go-live” fasen.  

  

Jag tycker att i och med att det är så många olika grupper med olika kulturer 

som skulle genomgå och anpassa sig till förändringen så borde de ha använt 

sig av en rad olika kanaler för kommunikation. Alla tar inte till sig 

information på samma sätt, vissa vill ha det skrivet på papper, andra vill höra 

det muntligt på möten eller utbildning medans några vill ha det elektroniskt.   

Jag menar att när en såhär stor förändring ska ske borde informationen 

spridas tidigt inför projektet men också kontinuerligt under projektets gång 

för att visa på hur implementeringen fortlider och hur statusen ser ut. Ljungby 

Kommun borde både ge ut nyhetsbrev till de anställda, skriva på intranätet 

kring förändringen men också hålla muntliga möten och seminarier kring 

förändringen och varför den ska genomföras. 

   

5.1.4 Brister under projektet  

Den sista frågan jag ställde mig innan jag startade min fallstudie var om 

användarna informerades om de vinster som Timecare kan ge vid optimal 

användning?  
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Under studiens gång har det framkommit att så är inte fallet. Ingen 

kommunikation har genomförts för att visa de kommande användarna om hur 

systemet ska fungera och vad som är den optimala användningen för 

respektive persons roll. Jag tror att om en mer ingående utbildning i systemet 

hade genomförts, där de fokuserade på de problem och frågor som kan uppstå 

vid användandet av systemet, så hade användarna haft en mer komplett syn 

på hur de ska arbeta i systemet. Då hade de kunnat känna att deras arbete i 

systemet genomfördes optimalt även om vissa saker ändå inte hade fungerat.  

 

I dagsläget känner inte intervjupersonerna att de använder sig optimalt av 

systemet. Det anser jag är en faktor på grund av en bristande utbildning och 

implementeringsprocess. Utbildningen annonserades ut med en kort 

framförhållning vilket resulterade i att vissa viktiga nyckelpersoner inte 

kunde delta vid mötena.  Att utbildningen genomfördes under en kort tid och 

inte hade några uppföljningstillfällen tror jag också kan vara en bidragande 

faktor till att användarna inte känner sig säkra och bekväma med systemet. 

Hade tillfällen funnits där användarna fått ställa frågor kring de saker som 

sker i systemet samt få komma med sina åsikter och synpunkter, hade 

systemet kunnat få en bättre start än det fått nu.        

 

5.1.5 Kotters åttastegsmodell  
Kotter (1996) har tagit fram en modell för hur en förändring kan genomföras. 

Den består av åtta steg där olika uppgifter ska avklaras i varje steg. Jag menar 

att någon form av modell borde användas i stora organisationen när de ska 

genomföra stora förändringar som berör många människor. I det första steget 

i modellen  ska cheferna skapa en känsla av att en förändring behövs. Om 

inte medarbetarna ser att det finns ett behov är det också svårt att få med de 

på implementeringen av förändringen. Inom fallstudien har ingen 

kommunikation kring förändringen förmedlats ut och ingen av 

intervjupersonerna vet egentligen den generella grunden till förändringen.   

 

I det andra steget ska den ledande koalitionen skapas, här ska personer som 

kan genomföra förändringen plockas ut på ett bra sätt. När jag frågade 

intervjupersonerna vilka som ledde förändringen så svarade de att det säkert 

var några högre upp, men de visste inte säkert. Detta tyder på att koalitionen 

som ledde förändringen inte har förmedlats ut och ingen visste därmed vilka 

det var.  

 

Genom att utveckla och ta fram en vision för förändringen och därefter 

kommunicera ut den så genomförs det tredje och fjärde steget. Visionen ska 

klargöra den generella riktningen för förändringen på ett enkelt sätt och 

förenklar de många små beslut som måste tas. En vision motiverar också 

medarbetarna att jobba i rätt riktning och gör att alla kan arbeta tillsammans 

och mot samma mål. De flesta i organisationen måste ha en gemensam 
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förståelse för visionens innebörd, mål och riktning. Kommunikation av 

visionen ska anpassas till individerna då ingen är likadan och alla tar till sig 

information på olika sätt. I och med att personerna i fallstudien inte visste om 

att förändringen skulle ske så har inte heller någon vision kommunicerats ut 

för hur framtiden ska se ut eller vad förändringen skall resultera i. Detta 

tycker jag är en viktig del då det gäller att alla i en organisation arbetar mot 

samma mål och vision.  

 

 

I steg fem ska de anställdas beslutfattande breddas och stärkas. Flera 

områden hindrar människor från att göra nödvändiga förändringar. 

Medarbetarna måste få utbildning och träning inom det som den nya visionen 

innebär. De system som finns inom en organisation måste stödja det nya 

sättet att arbeta på. Förändringen i fallstudien ligger i att implementera ett 

nytt system och därmed måste en grundläggande och lättförståelig utbildning 

ske i det systemet. Intervjupersonerna har delade tankar kring utbildningen 

men är överens om att ytterligare tillfällen för klargörande av frågeställningar 

borde ha funnits. Jag tror att om personalen hade fått mer och grundläggande 

utbildning i systemet, hade inte en så stor känsla av besvikelse funnits.  

 

Det sjätte steget innefattar att skapa och visa på kortsiktiga vinster. Att endast 

ha ett övergripande mål minskar motivation med tiden. Det måste finnas 

korta delmål och delvinster längs förändringens gång som gör att de 

anställdas motivation hålls levande. I och med att de olika grupperna som 

gick in i systemet har så pass olika gruppdynamik och teamkänsla borde 

delmål funnits för när de skulle arbeta fullt ut med systemet. Tanken med 

Timecare är att ett såkallat ”önskeschema” ska användas och några av 

grupperna använder sig av samma schema varje månad. Därför tycker jag att 

delmål kunde satts upp för när respektive grupp skulle använda sig optimalt 

av systemet. Dessa delmål kunde tagits fram av projektgruppen tillsammans 

med sektionscheferna.   

 

I steg sju fortsätter arbetet med att belöna vinsterna och förtjänsterna samt att 

producera fler förändringar. Ledningen ska belöna och visa tacksamhet för 

det bra arbete som utförts hittills, men de måste  också se till att 

förändringarna fortsätter och inte stannar upp även om vissa resultat är 

uppfyllda. I fallstudien framkom det som påpekat i stycket ovan att några 

grupper inte arbetar på det sätt som Timecare är byggt för. Jag menar att de 

borde använda sig av belöningar i någon form för de som arbetar optimalt 

med systemet men också ge mer utbildning och träning till de grupper som 

inte riktigt är där ännu.    
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Det åttonde och sista steget är att förankra de nya förändringarna i kulturen. 

Kulturen i ett företag refererar till normer och beteenden samt de delade 

värdena inom en grupp med människor. Det är svårt att förändra en kultur 

och då den är nästintill osynlig kan den vara svår att urskilja. En kultur kan 

endast förändras efter att du har lyckats förändra medarbetarnas beteenden. 

När de ser att det nya beteendet innebär något positivt för organisationen 

kommer de att anamma detta nya sätt att arbeta och bete sig på och det blir en 

del av kulturen. Jag anser att då kulturerna inom en organisation är så olika 

och starkt befästa så måste förändringen medföra något bra för att personalen 

ska våga och vilja ändra sitt beteende. När de ser att systemet inte underlättar 

på det sätt som projektgruppen säger att det ska är det inte heller lätt att få 

gruppen och dess kultur att förändra på sig. Jag tror att om det till en början 

skulle fokuseras på att integrera systemen optimalt och sömlöst så skulle 

arbetet i systemet underlätta. Medarbetarna skulle då se de positiva 

egenskaper som arbetet i systemet ger och därmed också våga ändra sina 

beteenden och rutiner och så småningom göra de till en del av kulturen.    

5.2   Metodreflektion  

Den form av kunskap som jag ämnade ta fram inom denna fallstudie utifrån 

min problemställning var både förklarande och beskrivande. Jag menar att 

mitt resultat innehåller både förklaringar till varför det finns ett motstånd till 

systemet Timecare men också sätt för hur detta motstånd kan minskas.  

 

Metoden för hur jag skulle gå tillväga valdes utifrån samspråk med 

systemägarna. Vi kom då fram till att kvalitativa intervjuer med ett fåtal 

intervjuobjekt passade bäst som datainsamling då jag kunde få en djup syn på 

de problem som uppstått i arbetet med systemet samt få fram de tankar och 

funderingar som de intervjuade sektionscheferna hade kring detta. Enligt 

Jacobsen(2000) kan djupgående kvalitativa intervjuer bidra till att relevant 

data tas fram. Informationen framkommer i sitt rätta sammanhang, 

undersökningen blir detaljrik och den går på djupet. Jag överlade att 

genomföra en enkät med övrig personal som arbetar i systemet som ett 

komplement för att se vad de hade för åsikter kring systemet. Jag insåg dock 

att detta inte skulle bli möjligt med den tid jag hade kvar efter att intervjuerna 

genomförts, detta för att det tog lång tid att få tider inbokade med alla 

intervjuobjekten och en enkätstudie måste genomföras under en längre tid 

med utskick och påminnelser för att få in så många svar som möjligt.     

 

Jacobsen (2000) menar vidare att det inte behöver vara antingen en induktiv 

eller deduktiv ansats utan en mer eller mindre öppen ansats kan användas. 

Detta innebär att forskaren i vissa fall är öppen för ny information och i andra 

fall är mer ledande åt vilken information som ska samlas in.  Jag använde mig 

av en semistrukturerade intervjuer och hade därmed en öppen ansats. Detta 
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gjorde jag för att jag genomförde kvalitativa intervjuer för att skapa en grund 

till hur problemet såg ut och gå på djupet. Intervjuerna hade för formulerade 

frågor som också gav möjlighet till öppna svar vilket ledde till följdfrågor 

som skapade nya insikter.      

 

Rapporten är till största del uppbyggd enligt den kvalitativa 

forskningsprocessen. Efter att jag tagit fram intervjufrågorna, med hjälp av 

systemägarna och med de framtagna teorierna i åtanke, genomförde jag 

intervjuerna med sektionscheferna. Jag valde att sammanställa det insamlade 

intervjumaterialet samma dag som jag gjorde intervjuerna för att det 

fortfarande skulle finnas färskt i minnet. Jag bandade hela intervjuerna för att 

kunna lägga fokus på den personen som jag intervjuade istället för på själva 

skrivandet. Jag menar att om fokus läggs på personen som intervjuas, känner 

den sig säkrare med att svara på frågorna då en kontakt skapas i jämförelse 

med om forskaren sitter och kollar ner i sina papper. Det är också stor risk för 

att missa någon som intervjupersonen säger om inte allt bandas och sedan 

sammanställs.  

    

Enligt Ejlersson (1996) är population den grupp individer som är målet för en 

undersökning. Om inte alla ska undersökas måste ett urval göras. Ska 

stickprov göras måste dessa vara representativa för hela populationen för att 

resultatet ska vara tillförlitligt. Jag har gjort ett slumpmässigt urval av de 

personer som deltagit i intervjuerna. Inför intervjustudien tog jag fram alla 

chefer som jobbar inom varje sektion och inom systemet. Därefter drog jag 

fem stycken slumpmässigt, en till två ur varje sektion. Detta anser jag därmed 

genererade ett slumpmässigt urval som är tillförlitligt för studien.     

 

Efter att jag genomfört de fem intervjuerna analyserade jag datan som 

framkommit. Jacobsen (2000) skriver att analys av kvalitativ data består av 

tre steg. Det första steget är beskrivning av den data som framkommit. Det 

andra steget är systematisering och kategorisering och det sista steget är 

kombinering. Min analys av datan i fallstudien följde detta mönster. Jag 

sammanställde all information och kategoriserade sedan datan för att skapa 

en överblick. Slutligen kombinerade jag de olika respondenternas svar i olika 

grupper och teman för på ett bra sätt föra fram det i empiriresultatet och 

därefter analysera datan mot teorin. Jag tycker att detta var ett bra sätt att 

samla ihop den framtagna datan på, det skapade en bra överblick och visade 

upp datan på ett enkelt sätt.  

 

Den viktigaste delen i metodiken anser jag är tillförlitligheten och giltigheten. 

Finns inte dessa så är studien framtagen helt fel. Enligt Jacobsen (2000) ska 

resultatet av en studie ha både giltighet (validitet) och tillförlitlighet 

(reliabilitet). Giltigheten avser om forskaren mäter det som var avsett att mäta 

i undersökningen. Att resultatet är tillförlitligt innebär att forskaren måste 
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avgöra om resultatet går att lita på.  Jag genomförde fem intervjuer som fått 

fram till stor del samma svar och resultat och en gemensam bild har vuxit 

fram gällande vad bristerna och motståndet till systemet ligger i. Därför 

menar jag på att tillförlitlighet kan ges på resultatet. Jag anser att validiteten 

också finns då jag har fått fram svar på det jag ämnade att undersöka och alla 

mina problemställningar och frågeställningar har besvarats och jag har 

uppfyllt syftet med fallstudien.   

  

Jacobsen (2000) skriver att generalisering betyder i hur stor grad vi kan säga 

att det resultat vi kommit fram till också gäller andra i samma situation. Jag 

har i min fallstudie gått på djupet med fem stycken längre intervjuer inom 

olika sektioner. Jag har valt ut dessa fem personer för intervjuerna 

slumpmässigt och inom olika sektioner av kommunen. Jag anser därmed att 

en generalisering kan göras av resultatet på de resterande sektionerna inom 

Ljungby Kommun.  Då jag genomförde fem intervjuer anser jag att jag fick 

en nödvändig bredd på studien som kan appliceras på alla de olika 

sektionerna eller inom liknande företag som känner igenom sig i den situation 

och problematik som finns i min fallstudie.  
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6 Avslutning  
Uppsatsen avslutas med en slutsats och till sist förslag på fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien i denna rapport var att undersöka hur implementeringen 

av ett nytt IT-system mottagits av sektionscheferna inom Ljungby kommun.  

 

De frågor ställdes innan studiens början och som har fungerat som riktlinjer i 

studien är: 

 Hur togs det nyimplementerade systemet Timecare emot? 

 Hur såg användarmedverkan och utbildning ut vid införandet av det 

nya system Timecare?  

 Hur såg kommunikationen i fallstudien ut kring den stora 

förändringen? 

 Informerades användarna om de vinster som Timecare kan ge vid 

optimal användning? 

Studien inleddes med att intervju systemägarna för att få en bakgrund till vad 

de ansåg var problemet, utifrån dessa intervjuer och i samspråk med 

systemägarna togs intervjufrågar fram. Därefter genomfördes fem längre 

intervjuer med sektionschefer inom olika sektioner i Ljungby Kommun.  

Dessa sektionschefer valdes ut slumpmässigt och på grund av att de arbetar i 

systemet och har det övergripande ansvaret över personalens arbete i 

systemet.  

 

Intervjuerna sammanställdes sedan utifrån de inspelningar som gjordes. 

Sammanställningen och kategoriseringen av datan sattes sedan in i flytande 

text för att skapa ett sammanhang och genomföra en analys mot teorierna. 

Slutligen genomfördes en diskussion av resultatet utifrån de olika 

frågeställningarna som studien bygger på.  

6.1   Slutsats 

Systemet Timecare har inom Ljungby Kommun stött på ett motstånd från 

användarna, som i detta fall är sektionscheferna, i form av en rad olika 

orsaker. Systemintegrationen mellan Timecare och lönesystemet är inte 

optimal och där finns en rad brister som leder till att systemet inte fungerar 

som utlovat. Mellan dessa system överförs filer med personalens arbeta tid 

varje natt och dessa filer innehåller ibland fel som skapar oreda i personalens 

timmar. I och med detta känner personalen sig inte säkra på att använda 

systemet då de tider som läggs in i Timecare går direkt in i deras 

lönespecifikationer och måste därför vara rätt.  
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Användarmedverkan och utbildningen inom projektet, implementeringen och 

efter implementeringen har varit bristfällig och medfört att användarna inte 

känt sig involverade i arbetet. I och med att användarna inte delgett sina krav 

och åsikter om systemet saknas det funktioner i systemet som borde finnas 

för att passa organisationens krav, funktioner och processer. Ett exempel är 

att semesterdagar inte kan läggas på helgerna vilket borde vara en viktig 

funktion då de olika sektionerna använder sig av helgarbete.  

   

Kommunikationen kring förändringen var knapp om ens existerande. De 

personer som berördes av förändringen fick ingen information om vad som 

skulle hända eller varför förändringen skulle ske. I och med den bristande 

kommunikationen visste inte sektionscheferna vad som hände i projektet eller 

när det skulle komma att påverka de. Enda gången de fick information var 

när de blev inbjudna till utbildningen och information om att de inom kort 

skulle börja arbeta i ett nytt system.     

 

Enligt sektionscheferna använder de sig inte optimalt av systemet och har inte 

heller informerats om de vinster som Timecare kan ge vid optimal 

användning. Timecare är gjort för att personalen ska kunna lägga in sina tider 

de önskar arbeta och schemat ska sedan skapas efter dessa tider. Flera av 

sektionscheferna använder sig inte av det arbetssättet utan kopierar tiderna 

från månad till månad. Därmed brister det i den optimala användning som 

systemet är till för. Informationen om vinsterna har inte heller kommunicerats 

ut och därmed fick jag som svar att de gissade på att vinsterna är att 

kommunen ska spara pengar.   

6.2    Förslag till fortsatt forskning 

Den fortsatta forskning som kan göras inom denna specifika fallstudie är att 

genomföra en enkätstudie på personalen som arbetar under sektionscheferna 

för att se om de har samma tankar kring projektet och införandet och kan 

därmed skapa en större tillförlitlighet till resultatet i denna rapport. 

 

En annan aspekt kan vara att forska på hur implementering av ett nytt system 

hanterats i en annan kommun och därmed se om det är ett återkommande 

fenomen i stora organisationer att användarna inte involveras i någon större 

grad vid systemprojekt och i så fall varför det är så.     
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Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor till systemägarna 
 

1. Vilken är din roll i systemet? 

2. När infördes systemet? 

3. Hur fungerar systemet? 

4. Hur sitter systemet ihop med de andra systemen? 

5. Hur mycket förberedelser för systemet fick de 

involverade? 

6.  Hur togs förändringen emot? 

7. Hur många träningstillfällen gavs? 

8. Fick alla samma träning oberoende på datorvana? 

9. Finns det support för de som känner sig osäkra på att 

arbeta i systemet? 

10. Hur många sektorer arbetar med systemet? 

11. Vilka är vinsterna med systemet? 

12. Vilken är den optimala användningen av systemet? 

13. Togs det hjälp av användarna vid införandet av systemet? 

14. Fanns det någon form av användarmedverkan vid själva 

förändringsarbetet?  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till sektionscheferna 
 

1. Vad är ditt jobb? 

2. Vad har du för roll i systemet time care planering? 

3. Vad är din första tanke om systemet? 

4. Känner du att systemet underlättar ditt jobb? 

a. Om nej, varför? 

5. Har du den kunskapsgrund som krävs för att göra ett bra 

jobb i systemet? 

a. Om nej, vad saknar du? 

6. Ser du vinsterna och fördelarna med systemet? 

a. Om nej, vad kan göras för att du ska se dessa? 

7. Har du gjort allt du kan för att motivera och utbilda din 

personal så att de kan arbeta i och hantera systemet? 

8. Känner du att kommunikationen kring förändringen i och 

med införandet av det nya systemet fungerade optimalt? 

a. Om nej, vad kunde gjorts bättre? 

9. Hur upplever du utbildningen av systemet? 

a. Fullständig, för lite/mycket, för svår? 

10. Kunde något gjorts annorlunda och i så fall vad? 

11.  Var du på något sätt involverad i själva 

förändringsarbetet och införandet av systemet?  

12. Anser du att förändringen var väl förankrad innan den 

genomfördes? 

a. Om nej, vad kunde gjorts annorlunda? 

13. Känner du att din personal använder sig optimalt av 

systemet? 

a. Om nej, vad kan du/högre instanser göra för att 

motivera de ytterligare? 

14. Vad ser du som de klara fördelarna och vinsterna med 

systemet? 

15. Något ytterligare att tillägga? 
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