
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i Informatik  
Magisternivå 

Mind the Gap! 
Erfarenheter vid införande av nytt IT-system vid 

en svensk myndighet. 
 

Författare: Maria Smeds Engström 

Handledare: Jeff Winter 

Termin: VT13 

Kurskod: 4IL00E 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Vad är det som gör att införandet av ett nytt IT-system i en organisation 

upplevs som framgångsrikt eller inte? För att söka svar på frågan studerades 

införande av ett nytt IT-system vid en svensk myndighet. Ramen för studien 

utgörs därmed av den offentliga sektorn och e-förvaltningskontexten. 

Genom att återge och analysera systemägares och användares berättelser 

om införandet och användandet gavs möjlighet att jämföra berättelserna 

med myndighetens intentioner med IT-systemet utgående från olika beslut 

och planer. Syftet med studien var att i den jämförelsen kunna fånga upp 

och bidra med kunskap om gap mellan olika perspektiv/berättelser vid 

införande av IT-system och utgående från det kunna visa på olika aspekter 

som kan bidra till förståelse av och förklaringar till upplevelser och 

resultatet av införande av nya IT-system i offentlig verksamhet. 

 

Studiens teoretiska ramverk baserade sig på idén om att IT konstrueras 

socialt och att man vid studier om informationssystem och organisationer 

behöver beakta både tekniska och sociala system/institutionell kontext. En 

teori- och analysmodell, som utgick ifrån att ramen för implementering av 

IT-system utgörs av kontext, systeminförande och användande och där den 

ramen kan fyllas med olika innehåll (berättelser/upplevelser/tolkningar) 

beroende av om det är systemägarens eller användarens perspektiv som 

återges, presenterades.  

 

Dokumentstudier och intervjuer genomfördes vid den aktuella myndigheten 

för att samla in den empiri som sedan analyserades utgående från studiens 

teori- och analysmodell. I analysen påvisades ett par gap (gaps) mellan 

myndighetens intentioner, systemägarnas och användarnas berättelser om 

upplevelser. Gapen kopplades till fem aspekter som bidrar till förståelsen av 

vad som kan påverka resultatet eller utfallet vid ett systeminförande:  

 gemensam förståelse av sammanhanget och syftet;  

 resurser i tid och pengar för förändring och utveckling; 

 organisationen och strukturen för systemutveckling och -införande;  

 information, kommunikation och utbildning och uppföljning;  

 kännedom om användarna för att därmed ha kunskap om 

organisationens förutsättningar för förändring och utveckling. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
Ett stort tack till alla på myndigheten som gett av sin tid och delat med sig 

av sina erfarenheter och synpunkter för att möjliggöra den här studien. Ett 

stort tack också till Mats, som tog sig tid att läsa mitt första utkast och som 

kom med kloka och konstruktiva synpunkter. 

 

Mitt varmaste och största tack till min älskade familj, Johan och Ellie, som 

fått leva med min onåbarhet under de mest intensiva studieperioderna. Ni är 

mitt allt – och nu ska jag inte plugga mer, i alla fall inte samtidigt som jag 

jobbar heltid. Jag lovar. 
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1 Introduktion  
När ett nytt IT-system införs i en verksamhet blir resultatet inte alltid som det 

var tänkt. Det är den problematiken som skapat intresset för att göra den här 

studien. Forskning om informationssystem har under årens lopp presenterat 

ett flertal förklaringar, framgångsfaktorer, testat och vidarutvecklat modeller 

för att bidra till kunskapsutvecklingen kring vad som påverkar vid införande 

av informationssystem (se t.ex. Delone och MacLean, 1992; Heeks, 2005; 

Korteland & Bekkers, 2007; Orlikowski, 1992; Venkatesh et al 2003). 

Kopplat till offentlig sektor och e-förvaltning pratar Heeks (2005) om tre 

typer av utfall när olika e-förvaltningsinitiativ genomförs: (1) totalt 

misslyckande – initiativet implementeras aldrig eller överges snabbt; (2) 

delvis misslyckande – övergripande målsättningar med initiativet uppnås inte 

och/eller det blir en del oönskade resultat; (3) succé – majoriteten av 

intressenterna uppnår sina målsättningar och upplever inte några oönskade 

resultat. De studier jag tagit del av inom kunskapsfältet, och min 

arbetserfarenhet, har inspirerat mig till att studera införandet av ett nytt IT-

system vid en svensk myndighet ur både systemägar- och 

användarperspektiv. Detta med förhoppning om att kunna dela med mig av 

deras erfarenheter till den mångfacetterade bilden av vad som bidrar till utfall 

av systeminförande. 

 
Motivet till valet av att genomföra studien i offentlig verksamhet och på en 

myndighet baserar sig på att det finns ett behov av att fokusera på 

organisationer inom offentlig förvaltning när man diskuterar 

informationslogistiska utmaningar, behov, användande och resultat av IT-

system. En aspekt är att det torde ligga både i samhällets intresse, och 

specifikt i samhällsekonomiskt intresse, att den ”välfärdsmodell” vi alla 

bidrar till ska vara kostnadseffektiv, kundfokuserad och ha hög kvalitet.  

T.ex. i “IT i människans tjänst - en digital agenda för Sverige” 

(Regeringskansliet, 2011) skrivs det fram att Sverige ska vara bäst i världen 

på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå målet pekar man bl.a. 

på behovet av att den offentliga förvaltningen skapar en mer effektiv 

förvaltning som ger rätt service till lägre kostnader och har ökad 

tillgänglighet. Det är i det här sammanhanget som den aktuella frågan om den 

offentliga sektorns utveckling och ökad e-förvaltning kommer in i bilden. En 

annan aspekt som knyter an till varför det är av intresse att titta närmare på 

just e-förvaltningsinitiativ och deras eventuella misslyckanden är enligt 

Heeks (2005) för att det handlar om mer än bara ekonomiska förluster. I 

offentlig sektor innebär ett misslyckande också förluster kopplade till 

politiskt stöd, moral, trovärdighet och tillit. 
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1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

För att positionera den här studien om erfarenheter vid införande av ett nytt 

IT-system vid en svensk myndighet introduceras inledningsvis begreppet och 

forskningsfältet e-förvaltning. Det är nämligen i den kontexten och inom de 

ramarna som den här studien har sin utgångspunkt. 

 
Statliga myndigheter ställs inför nya krav, nya förväntningar och ett snabbt växande 

utbud av nya tekniker och verktyg. För att vara effektiva i dagens komplexa, 

sammanlänkande och snabbt föränderliga miljö måste myndigheterna se över tjänster 

och processer för att kunna dra nytta av de möjligheter som informations- och 

kommunikationsteknologi erbjuder. E-förvaltning handlar om att göra det enklare för 

privatpersoner och företag att utnyttja offentliga tjänster och göra rätt för sig, liksom att 

effektivisera processer och arbetssätt inom offentlig sektor. 

(E-delegationen, 2011, s. 4) 

 

Offentlig verksamhet, liksom det privata näringslivet, står idag inför ständiga 

utmaningar att utveckla, förändra och effektivisera sin verksamhet för att 

kunna möta nya krav och förväntningar från sina kunder och intressenter. 

Ofta blir det en ”ekvation” där bättre resultat ska åstadkommas med mindre 

resurser och där lösningen handlar om att man måste hitta nya eller andra sätt 

att arbeta på. I många sammanhang handlar det om att använda sig av olika 

IT-system eller IT-verktyg för att ytterligare systematisera, kvalitetssäkra och 

effektivisera verksamheten. Det handlar inte alltid om att jobba snabbare, 

utan att jobba smartare och där ses nya IT-system ofta som en katalysator för 

nya arbetssätt och verksamhetsutveckling. I svensk offentlig verksamhet 

benämns denna utvecklings-/förändringsprocess för e-förvaltning. 

 
E-förvaltning är verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av 

informations- och kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar 

och nya kompetenser. 

(Regeringskansliet, 2008, s. 4) 

 

Det är den offentliga sektorn, med krav på ökad e-förvaltning, som utgör 

arenan för den här studien och specifikt en svensk myndighet där ett nytt IT-

system införs bl.a. till följd av regeringens krav på effektivisering och 

verksamhetsutveckling.  

 

1.1.1 Forskningsfältet e-förvaltning 

E-förvaltning kan beskrivas som en pågående förändringsprocess som den 

offentliga sektorn har att förhålla sig till. Det handlar om modernisering av 

offentlig verksamhet och är ett begrepp som suddar ut gränserna mellan 

offentlig förvaltning, ny teknologi och förändrade administrativa rutiner 

(Giritli Nygren, 2009). Utgångsläget är att offentlig verksamhet måste ta till 

sig och använda sig av dagens informations- och kommunikationsteknik för 

att förändra sina strukturer och processer och bli mer tids- och 
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kostnadseffektiva (Löfstedt, 2005). Det handlar också om frågor som 

interaktivitet med och tillgänglighet för brukare/kunder (Nasi & Frosini, 

2010), ökad responsivitet och demokrati (Bekkers & Homburg, 2007). 

Goldkuhl (2012) nyanserar bilden av dessa strävanden genom att konstatera 

att utvecklande av e-förvaltning, och explicit e-tjänster, har en stor utmaning i 

att möta ett ”divergerat värdelandskap”. Med det förstås att det ofta finns 

många motsägelsefulla förväntningar och målsättningar gällande transparens, 

effektivitet osv. Detta utgående från både policy-, myndighets-, 

tjänstemanna- och brukarperspektiv. Det finns med andra ord ett flertal 

ingångar för definition och tolkning av begreppet e-förvaltning. I den svenska 

debatten om e-förvaltning finns det enligt Giritli Nygren (2009) tre separata 

spår: e-tjänster, e-administration och e-demokrati. Där e-administration är 

den definition eller tolkning som fokuseras mest (Giritli Nygren, 2009) ofta 

med rationalisering som bakomliggande drivkraft (Ilshammar, Bjurström & 

Grönlund, 2005).  

 

Tidigare forskning om e-förvaltning kan beskrivas som relativt bred och 

varierande med olika teoretiska ansatser beroende av i vilket ämne eller 

forskningsområde forskningen har sin utgångspunkt (t.ex. organisationsteori, 

samhällsvetenskap, informatik, offentligt förvaltning, ekonomi eller juridik). 

Något som resulterat i e-förvaltningsstudier som kan beskrivas som både 

tekniska (t.ex. e-säkerhet), organisatoriska (t.ex. knowledge management), 

sociala (t.ex. deltagande), ekonomiska (t.ex. partnerskap) och samhälleliga 

(t.ex. e-demokrati) (Grönlund & Horan, 2004; Löfstedt, 2005). Andersen et al 

(2010) studie visar ytterligare på bredden av den forskning som bedrivs inom 

e-förvaltningsfältet kopplat till allt från datakvalitet och -tillgång, 

produktivitetsvinster, personalförändringar, förbättrad kontroll, 

beslutsprocesser, planering till förbättrad intern koordinering, samspel med 

brukare och företag och arbetsmotivation. 

 
Bredden och variationen har bidragit till att forskning om e-förvaltning ibland 

upplevts som spretig. Yildiz (2012) kritiserar den bl.a. för att vara abstrakt, 

att den lider av för vaga definitioner och att den fokuserar för mycket på 

utfall istället för processerna inom e-förvaltning. Den har också kritiserats för 

att vara allt för deskriptiv och normativ, att studier om e-förvaltning behöver 

teoriseras mer och bli mer interdisciplinära, att fokus ligger på ”effektstudier” 

och att forskningen därmed inte blir tillräckligt förklarande eller 

generaliserbar (Lenk, 2007; Bekkers, 2012). Kritiker har också påpekat att 

forskningen allt för lite byggt vidare på tidigare studier och erfarenheter. De 

menar att den framtida framgången för e-förvaltning är beroende av detta, 

dvs. att ha kännedom om och ta till sig både vad som fungerar och vad som 

inte fungerar och varför (Lenk, 2007; Bannister & Connolly, 2012). Detta 

gällande såväl utvecklande av nya e-förvaltningsinitiativ som upprätthållande 

av tidigare. Kritiker menar också att forskningen om e-förvaltning tidigare 
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allt för mycket fokuserat på brukar-/kundperspektiv och att de fördelar e-

förvaltning kan ge offentlig verksamhet har förbisetts (Indihar Stemberger & 

Jaklic, 2007). 

1.1.2 Forskning om införande av IT-system i offentlig sektor 

Tidigare studier om e-förvaltning, i betydelsen implementering av IT-system 

eller ny teknik i offentlig verksamhet och där den här studien framförallt 

positionerar sig, återspeglar även de den variation som beskrivs ovan. T.ex. 

Williams och Hall (2006) ser behovet av att ta fram en metod för att 

utvärdera e-förvaltningsinitiativ och implementering av IT-system. De testar 

därför tre olika implementeringsmodeller (Andersen’s Public Process 

Rebuilding Model, Scholl’s Business Process Change Model, och Allen’s 

Information as Asset Model) på två fallstudier för att identifiera de faktorer 

som varje modell menar leder till framgång vid implementering. För att mäta 

de olika modellernas ”effektivitet” eller genomslagskraft genomför de sin 

analys genom att fokusera på faktorerna (1) syftet med IT-systemet; (2) 

betydelsen av organisationskulturen; (3) processledning/-styrning och 

dataledning/-styrning samt (4) finansiell kostnad/nytta. Avslutningsvis 

diskuterar de lämpligheten i att dylika modeller, som har sitt ursprung i den 

privata sektorn, appliceras i den offentliga sektorn. Här ser de ett par brister 

kopplat bl.a. till att dylika modeller inte beaktar olika unika förutsättningar 

för offentlig verksamhet på olika nivåer och i olika sammanhang. Gil-Garcia 

och Pardo (2005) är inne på samma spår när de i sin studie ser närmare på 

olika praktiska guider för e-förvaltningsinitiativ och implementering av IT-

system i offentlig verksamhet. Deras rekommendationer för framtida e-

förvaltningsprojekt är att införa riskanalyser, dvs. att känna till vilka risker 

som är förknippade med olika typer av e-förvaltningsinitiativ; att öka 

kunskapen kring de informations- och datautmaningar som är kopplade till 

dylika projekt; att det behövs mer empiri och studier till stöd för dem som 

driver e-förvaltningsprojekt; att ha kunskap om betydelsen av tillfälligheter i 

IT-initiativ.  

 

Andra studier är fallstudier där man utgående från olika teoretiska perspektiv 

försöker förstå och/eller förklara vad som möjliggör implementering av ny 

teknik eller ett nytt IT-system i offentlig verksamhet. Korteland och Bekkers 

(2007) använder sig av diffusionsteori i sin studie och visar på att följande 

faktorer är av vikt att diskutera vid införande av ny teknik: diffusion policy 

(attityder och resurser hos dem som initierar); functional meaning 

(förväntade effekter av införandet); political meaning (införandet 

matchar/passar det politiska); institutional meaning (införandet 

matchar/passar det institutionella); organizational characteristics of adpoters 

(storlek, formell struktur och beredskap för att ta till sig ny teknik); network 

characteristics (organiserande, geografisk närhet och självständighet). Barca 

och Cordella (2006) utgår från institutional theory i sin studie och visar på 
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behovet av att kunna hantera osäkerheter, som t.ex. institutionella 

barriärer/avdelningsgränser, vid införande av IT-system. Wikstrand (2011) 

angriper frågan utgående från idén om att IT konstrueras socialt och kopplar 

ihop på vilket sätt olika arbetsuppgifter och professioner är klass- och 

könkodade med hur de kodningarna/konstruktionerna i sin tur påverkar hur 

anställda tar emot och tar till sig ny teknologi och de förändringar som 

införandet av ett nytt IT-system för med sig. Lindblad-Gidlund och Giritli 

Nygren (2011) möter frågan om implementering utgående från de anställdas 

perspektiv kopplat till deras organisatoriska makt och teknologiska position. 

Ouadahi (2008) utgår från användaperspektivet och skapar en modell som 

visar på betydelsen av användarnas attityder och relaterar det till särdrag hos 

användarna (öppenhet, intresse för IKT, tid kvar till pensionen). Andra 

faktorer i modellen är ”ledningspraktik” (ledarskap, utbildning, stöd, 

deltagande, kommunikation, erkännande och belöning) och uppfattningar och 

förväntningar på IT-system (nytta/användbarhet, kvalitet, effekter på arbetet, 

effekter på hälsan, kvaliteten på projektledningen).   

1.1.3 Sammanfattning 

Med utgångspunkt i det som presenterats ovan behöver det tydliggöras att i 

förhållande till tidigare forskning om e-förvaltning så ser den här studien e-

förvaltning i betydelsen en förändringsprocess där den offentliga sektorns 

strävan mot modernisering och effektivisering är det centrala och medlet för 

att nå dit är användande av ny teknologi och förändrade arbetssätt. Den 

ingången, tillsammans med tidigare forskning inom området införande av ny 

teknik/nytt IT-system i offentlig verksamhet, ger bakgrund till varför det är 

av betydelse att framledes bygga ett teoretiskt ramverk kopplat till kontext 

och organisatoriska aspekter (e-förvaltning/myndighet), systeminförande 

(nytt IT-system) och användande (förändrade arbetssätt) när erfarenheter vid 

införandet av ett nytt IT-system vid en svensk myndighet ska beskrivas och 

analyseras.  

 

1.2 Problemformulering 

Studiens problemformulering bottnar i frågan om vad som händer när ett nytt 

IT-system införs vid en myndighet, dvs. från det att beslut fattas om ett nytt 

system ska införas fram till införandet och användandet av systemet. I den 

här studien aktualiseras ytterligare en aspekt på införandet i och med att det i 

samband med det också förs in ett förändrat arbetssätt kopplat till 

användarnas olika yrkesroller. Utgångspunkten är att IT-system i sig inte 

leder till förändrade arbetssätt, ökad produktivitet eller effektivitet, utan 

människans användande av tekniken har den inget värde. IT behöver 

”aktiveras” av människor för att den ska ge någon effekt och i det samspelet 

formar användarna tekniken och resultatet av densamma. Användare kan med 
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andra ord tillägna sig IT på olika sätt och därmed får även tekniken olika 

betydelser och effekter för olika användare. Det kan också innebära att 

användare inte använder tekniken som det var tänkt och de kan på så sätt 

underminera och till och med förändra rådande regler, resurser och strukturer 

i organisationen (Orlikowski, 1992). 

 

Den här studien bygger vidare på tidigare fallstudier med fokus på e-

förvaltning och införande av IT-system/ny teknik i offentlig verksamhet (se 

t.ex. Barca & Cordella, 2006; Heeks, 2005; Korteland & Bekkers, 2007; 

Ouadahi, 2008). Studiens kunskapsbidrag handlar om att fokusera betydelsen 

av att relatera och analysera olika aktörers intentioner (myndighet) och 

berättelser (systemägare och användare) kopplat till införandeprocessen för 

att förstå och nyansera resultat vid implementering av IT-system. 

Utgångspunkten för studien är att ramen för implementering av IT-system 

utgörs av kontext, systeminförande (från design till införande) och 

användande. Den ramen fylls med olika innehåll (intentioner/berättelser/ 

upplevelser/tolkningar) beroende av om det är myndighetens, systemägarens 

eller användarens perspektiv som återges. Det är det som den här studien vill 

synliggöra, beskriva och analysera för att bidra med kunskap om vad som kan 

skapa gap mellan olika perspektiv vid införande av IT-system. Något som i 

sin tur kan förklara huruvida införande av IT-system upplevs som 

framgångsrika respektive misslyckade. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

För att undersöka problemet som studien bygger på genomförs en fallstudie 

på en svensk myndighet där ett nytt IT-system införts. Genom att återge och 

analysera systemägares och användares berättelser om införandet och 

användandet ges möjlighet att jämföra berättelserna med myndighetens 

intentioner med IT-systemet utgående från olika beslut och planer. Syftet 

med studien är att i den jämförelsen kunna fånga upp olika aspekter som mer 

generellt kan bidra till förståelse av och förklaringar till upplevelser och 

resultatet av införande av nya IT-system i offentlig verksamhet. Studien 

syftar också till att peka på hur dessa aspekter bör beaktas vid införande av 

nya IT-system i offentlig verksamhet.  

 

Mina frågeställningar är: 

 Hur ser systemägarnas och användarnas berättelser om införandet och 

användandet av det nya IT-systemet ut? 

 Hur förhåller sig de berättelserna till varandra och till myndighetens 

intentioner vid införandet av det nya IT-systemet? 
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 Hur kan erfarenheter kopplade till jämförelsen mellan myndighetens 

intentioner och systemägarnas och användarnas berättelser bidra till 

ökad kunskap om införande av IT-system i offentlig verksamhet? 

 

1.4 Disposition  

I det här inledande kapitlet har en introduktion och positionering av studien 

gjorts. Detta genom en beskrivning av forskningsfältet e-förvaltning och 

forskningsområdet införande av IT-system i offentlig sektor, följt av 

problemformulering och syftet med studien. I nästa kapitel redogörs för 

studiens teori- och analysramar. Därefter redogörs för metodval och 

datainsamlingsmetoder i kapitel 3. I kapitel 4 presenteras fallstudien och 

empirin utgående från dokumentstudier och gjorda intervjuer med 

systemägare och användare. Deras berättelser analyseras och diskuteras sedan 

i kapitel 5 utgående från studiens teori- och analysmodell. Här presenteras 

också studiens resultat och en metodreflektion görs. I kapitel 6 presenteras 

studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I föregående avsnitt positionerades studien inom e-förvaltningsfältet och 

området införande av IT-system i offentlig sektor. Samtidigt tydliggjordes 

studiens definition och förståelse av e-förvaltning och begreppen kontext och 

organisatoriska aspekter, systeminförande och användande utkristalliserades 

som centrala. I det här avsnittet återkommer vi nu till de begreppen.  

 

2.1 IT konstrueras socialt 

Grunden för studiens teoretiska ramverk återfinns i Orlikowskis (1992) 

Structural Model of Technology. Modellen består av tre komponenter: 

 

(1) human agents – t.ex. designers, användare, beslutsfattare 

(2) technology – materiella artefakter 

(3) institutional properties of organzations – strukturer, strategier, ideologi, 

kultur m.m. 

 

Hur de olika komponenterna förhåller sig till och påverkar varandra återges i 

figur 1.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
ARROW TYPE OF INFLUENCE NATURE OF INFLUENCE 

a Technology as a Product of Human 

Action 

Technology is an outcome of such human 

action as design, development, appropriations, 

and modification 

b Technology as a Medium of Human 

Action 

Technology facilitates and constrains human 

action through the provision of interpretive 

schemes, facilities, and norms 

c Institutional Conditions of Interaction 

with Technology 

Institutional properties influence humans in 

their interaction with technology, for example, 

intentions, professional norms, state of the art in 

materials and knowledge, design standards, and 

available resources (time, money skills) 

d Institutional Consequences of 

Interaction with Technology 

Interaction with technology influences the 

institutional properties of an organization, 

through reinforcing or transforming structures 

of signification, domination, and legitimation 

  
Figur 1: Structurational Model of Technology. Fritt efter Orlikowski (1992, s. 410). 
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Technology 

Human Agents 
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Vad Orlikowski vill visa med figuren är att teknik skapas av människor 

genom design, utveckling, användande och modifiering samtidigt som 

tekniken styr användarnas handlingar genom de möjligheter och 

begränsningar tekniken i sig erbjuder. Ytterligare påverkar organisatoriska 

aspekter, som t.ex. normer, kunskap och resurser, användarnas interaktion 

med tekniken och den interaktionen i sig påverkar organisationen genom att 

förstärka eller förändra t.ex. strukturer och maktpositioner. Med anledning av 

det här förhållandet mellan människor, teknik och institution bör man enligt 

Orlikowski och Barley (2001) kombinera såväl tekniska som sociala 

system/institutionell kontext vid studier om informationssystem och 

organisationer.  

 

Orlikowski (2000) föreslår ett pragmatiskt angreppssätt för att förstå 

interaktionen mellan människa, teknologi och socialt agerande.  

Utgångspunkten är att IT-system i sig inte leder till förändrade arbetssätt, 

ökad produktivitet eller effektivitet; utan människans användande av tekniken 

har den inget värde. IT behöver ”aktiveras” av människor för att den ska ge 

någon effekt och i det samspelet formar användarna tekniken och resultatet 

av densamma (Orlikowski, 1992).  

 

Enligt Bekkers (2012) blir effekterna vid införande av IT-system i offentlig 

verksamhet inte alltid som det var tänkt och ofta blir effekter som uppträder 

väldigt specifika med en massa sidoeffekter. Detta förklaras bl.a. med att IT 

skapas socialt, dvs. att utvecklandet, introducerandet och införandet av t.ex. 

IT-system involverar ett stort antal aktörer som alla försöker skapa sin 

verklighet (Bekkers, 2012). Ytterligare ett perspektiv, som problematiserar 

bilden av den sociala och tekniska aspekten kopplat till e-förvaltning, 

framförs av Heeks (2005). E-förvaltningsinitiativ, som t.ex. införande av ett 

nytt IT-system, är kopplade till den sociala kontext där de utvecklas, men den 

kontexten varierar beroende av i vilken fas e-förvaltningsinitiativet befinner 

sig. Med andra ord så är den kontext där t.ex. ett IT-system ”uppfinns” eller 

initieras, inte den samma som där systemet utvecklas och senare införs och 

används. Dessa skillnader är avgörande för resultaten av olika e-

förvaltningsprojekt (Heeks, 2005).  

 

Mot bakgrund av detta, med inspiration från Orlikowskis modell och tidigare 

forskning med koppling till e-förvaltning, fokuseras härnäst de centrala 

begreppen kontext och organisatoriska aspekter, systeminförande och 

användande. 
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2.2 Kontext och organisatoriska aspekter 

Införande av IT-system har tidigare till stor del handlat om att stödja 

administrativa funktioner i en organisation genom att processer 

”automatiserades”. Idag när IT-systemen blivit allt mer integrerade i 

organisationer och kan bidra till både förändringar i en organisations struktur, 

arbetssätt och kultur har organisatoriska aspekter blivit allt mer avgörande för 

framgångsrikt utvecklande och införande av IT-system (Doherty & King, 

1998b; Seng, Jackson & Philip, 2009). Med organisatoriska aspekter förstås: 

 
An organisational issue (in the context of information system development) is any 

distinct area on the interface between a technical system and either the 

characteristics and requirements of the host organisation or its individual employees, 

which can lead to operational problems within the organisation. 

(Doherty & King, 1998b, s. 105) 

 

Med andra ord behöver man ta hänsyn till skärningspunkter och förhållanden 

mellan tekniska system, organisationens karaktär och förväntningar samt 

individerna, dvs. de anställda/användarna för att undvika problem i 

verksamheten när ett nytt IT-system utvecklas och införs. Att beakta 

kontexten och organisatoriska aspekter ses ofta som avgörande för att lyckas 

med att införa IT-system som ”matchar” organisationen och som på ett 

positivt sätt bidrar till dess prestationer. I e-förvaltningssammanhang handlar 

det enligt tidigare forskning om ett flertal faktorer som bör noteras vid 

införande av IT-system. I den här studien har dessa faktorer kategoriserats 

utgående ifrån om de är av mer strukturell eller kulturell karaktär.  

2.2.1 Strukturella faktorer 

I det här sammanhanget handlar det om faktorer som är kopplade till att vid 

införande av IT-system beakta formella strukturer och en organisations 

storlek (Doherty & King, 1998a; Korteland & Bekkers, 2007); 

organisatoriska och tekniska förutsättningar för e-förvaltning (Nasi & Frosini, 

2010); lagar och förordningar (Rose & Grant, 2010); lokala, och därmed 

unika, processer (Heeks, 2005); på vilket sätt införande av ny teknik bygger 

på tidigare existerande IT i verksamheten (Bekkers, 2012); nödvändigheten 

av förändringar i verksamhetens processer, organisatoriska strukturer och IT-

system (Indihar Stemberger & Jaklic, 2007). Det handlar också om att vara 

medveten om tillgängliga resurser, framförallt tid och pengar (Heeks, 2005); 

att ha en IT-strategi (Doherty & King, 1998a); visioner och strategier för e-

förvaltning (Nasi & Frosini, 2010); ett syfte med IT-system (Williams & 

Hall, 2006). Här återfinns också behovet av att göra kostnad-nytto analyser 

(Williams & Hall, 2006), riskanalyser (Gil-Garcia & Pardo, 2005) och beakta 

de framtida behoven i verksamheten (Doherty & King, 1998a).  
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2.2.2 Kulturella faktorer 

Här klustras faktorer som innebär att man bör vara medveten om maktfrågor 

(Doherty & King, 1998a) och den politiska dimensionen (Bekkers, 2012; 

Heeks, 2005); notera samspelet mellan sociala och kulturella aspekter i både 

organsationen och på den nationella arenan (Avgerou, 2001) när man ska 

införa IT-system i offentlig sektor. Det handlar också om att uppmärksamma 

ledarskapet (Rose & Grant, 2010) och policy entrepreneurs, dvs. 

karismatiska individer som banar vägen för och förespråkar 

förändringar/innovationer för att överbygga motstånd och likgiltighet 

(Korteland & Bekkers, 2007). Ytterligare innefattar det vikten av att känna 

till kulturen i organisationen (Doherty & King, 1998a) och dess benägenhet 

till förändring och att fånga upp nya initiativ (Korteland & Bekkers, 2007). 

 

2.3 Systeminförande – från design till införande 

Vilka faktorer samverkar och behöver beaktas när man studerar införandet av 

IT-system i en verksamhet? Ovan har en överblick av kontext och 

organisatoriska aspekter återgetts. Här sätts fokus på själva processen, dvs. 

från designen och utvecklandet av systemet till införande eller 

implementeringen av IT-systemet.  

2.3.1 Design- och utvecklingsstrategier 

Design- och utvecklingsstrategier omfattar aspekter som användarnas 

deltagande i systemdesign och -utveckling, relationen designer/utvecklare 

och användare och själva utvecklingskontexten. 

 

När ett nytt IT-system införs i en organisation och effekten av det inte möter 

förväntningarna menar många forskare att det ofta bottnar i att systemet inte 

är verksamhetsstödjande (Broberg, 2009) eller handlingsbart, är svårt att 

använda (Cronholm & Goldkuhl, 2010; Gil-Garcia & Pardo, 2005), eller inte 

passar användarnas verklighet (Heeks, 2002; Korteland & Bekkers, 2007). 

Tillvägagångssättet vid systemutvecklingen (Broberg, 2009) och gapet 

mellan design och verklighet (Heeks, 2002) ses ofta som förklaringar till 

dessa ”missanpassningar”. 

 

Att ta tillvara användarnas färdigheter och erfarenheter vid systemutveckling 

för att öka sannolikheten för att IT-system integreras i arbetspraktiken är det 

centrala inom teoribildningen participatory design. De som är tänkta att 

använda systemet ska aktivt delta i designandet av detsamma (Winter, 2013, 

s. 19). Relationen mellan den som designar, utvecklar och använder systemet 

blir därför viktig. Heeks (2005) för ett resonemang kring den relationen i e-

förvaltningssammanhang och visar på en hybridmodell (figur 2), för att 

bygga över det gap som ofta tenderar att uppstå mellan design och verklighet. 
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Modellen innebär att vid systemutveckling behöver det finnas personer 

(Heeks använder sig av begreppet hybrider) som förstår både den offentliga 

sektorns kontext, organisation och processer och IT-systemens roll och 

betydelse i offentlig verksamhet.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2: One Type of e-Government. Fritt efter Heeks (2005, s. 68). 

 

Heeks (2005) utgångspunkt är att systemutvecklare alltid på något sätt är 

”externa”.  Disciplinärt utanförskap, handlar t.ex. om att systemutvecklare 

vid en organisations IT-enhet företräder en annan utbildningsbakgrund, 

avdelningskultur eller har ett annat ”språk” än de som ska använda systemet. 

Vid sektoriellt utanförskap, handlar det om att systemutvecklare för privata 

sektorn får uppdrag att utveckla system för offentlig sektor. Här uppstår ofta 

problem kopplade till värderingar och saknad förståelse av unika processer, 

system, strukturer och kulturer i offentlig verksamhet (Heeks, 2005). 

Sammanfattningsvis så utgör principen om och betydelsen av 

användardeltagande i design- och utvecklingsprocessen en central 

utgångspunkt i den här studiens teoretiska ramverk. 

2.3.2 Systeminförandeprocess 

Införande eller implementerande av IT-system är en process som består av 

kommunikation, lärande och förståelse (sense making) (Korteland & 

Bekkers, 2007). Den processen består i e-förvaltningssammanhang bl.a. av 

att: 

 ta tillvara förmågan och viljan hos de som är aktörer i 

förändringsprocessen att dela med sig av och kommunicera sina idéer, 

kunskaper och erfarenheter (Bekkers, 2012) 

 tillgängliggöra informationsmaterial, projektplaner osv. i syfte att 

kommunicera och introducera det nya systemet (Korteland & 

Bekkers, 2007) 

 använda sig av ambassadörer, dvs. tidiga användare som aktivt 

företräder och ”marknadsför” det nya systemet (Korteland & Bekkers, 

2007) 

 ordna utbildning för användarna (Doherty & King, 1998a) 

 vara medveten om och förstå det politiska perspektivet, dvs. att när ett 

IT-system införs i en verksamhet så görs det utgående från en idé och 
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vissa värderingar och dessa behöver inte sammanfalla med 

användarnas värderingar, vilket kan skapa motstånd vid införandet 

(Lindblad-Gidlund & Giritli Nygren, 2011) 

 ha kännedom om hur användarna förhåller sig till införandeprocessen 

och om deras engagemang och uppfattning kopplat till teknik/IT-

system (Lindblad-Gidlund & Giritli Nygren, 2011) 

 

2.4 Användande – användarperspektiv och nytt arbetssätt 

Ur ett användarperspektiv är det ett flertal faktorer som behöver beaktas vid 

införande av IT-system. I den här studien har olika faktorer klustrats ihop till 

två: subjektiva respektive organisatoriska faktorer. De subjektiva faktorerna 

handlar om användarnas attityder, värderingar, intresse, motivation, 

upplevelse av nytta och användbarhet. De organisatoriska faktorerna berör 

frågor som kompetens, status, social påverkan, infrastruktur och förändrings-

process på en organisatorisk nivå. 

2.4.1 Subjektiva faktorer 

Begreppet användare är en grundförutsättning för forskning, och praktik, 

kopplat till utformande, utveckling och utvärdering av IT-system (Lamb & 

Kling, 2003). I studier där användarperspektivet och -acceptans är 

utgångspunkt för att förklara resultat från systeminförande i e-

förvaltningssammanhang lyfts bl.a. faktorer som hur pass involverade 

användarna är vid införande av systemet och deras attityd till och intresse för 

att ta till sig ny teknik och använda teknik (Ouadahi, 2008). Andra faktorer är 

användarnas engagemang och motivation (Malhotra & Galletta, 2004) och 

det personliga förhållandet till teknik baserat på tidigare erfarenheter 

(Lindblad-Gidlund & Giritli Nygren, 2011). Även dimensioner som 

performance expectancy/nytta (handlar om till vilken grad en person tror att 

han eller hon kommer att vinna på att använda systemet) och effort 

expectancy/användbarhet (handlar om till vilken grad användandet av 

systemet upplevs som enkelt) påverkar (Venkatesh et al, 2003). 

2.4.2 Organisatoriska faktorer 

Mängden personal och deras skicklighet, dvs. både kvantitativa och 

kvalitativa aspekter av kompetens (Heeks, 2005) och användarens position i 

organisationen kopplat till makt och status (Lindblad-Gidlund & Giritli 

Nygren, 2011) är faktorer som påverkar vid införande av IT-system. Social 

påverkan (social influence) som handlar om till vilken grad en person 

upplever att andra viktiga personer i organisationen/verksamheten anser att 

han eller hon borde använda systemet och infrastruktur (facilitating 

conditions), som handlar om till vilken grad en person upplever att 
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organisationen/verksamheten har en teknisk infrastruktur som stöder 

användandet av systemet påverkar också (Venkatesh et al, 2003).  

 

Ytterligare en aspekt till användarperspektivet, och som aktualiseras i den här 

studien, är att det i samband med införandet och användande av ett nytt IT-

system också förs in ett förändrat arbetssätt kopplat till användarnas olika 

yrkesroller. Detta gör att det finns ett behov av att notera teorier kring 

förändringsarbete och -processer. Martin (2007) presenterar en modell 

bestående av komponenterna att vara medveten (awareness), skapa en vision 

(developing vision), visa på riktning (developing direction), inspirera till 

handlande (inspiring action) samt att utvärdera, revidera och reflektera 

(reviewing, revising, reflecting). 

 

 

 
 
Figur 3: Leading Change. Fritt efter Martin (2007, s. 11). 

 

Det handlar om att man i ett förändringsarbete, som t.ex. att införa ett nytt 

arbetssätt, behöver arbeta med alla dessa delar för att nå resultat. Utgående 

från de olika komponenterna handlar det om att (Martin, 2007): 

 ha kunskap om faktorer som driver på förändring såväl externa (t.ex. 

policy- och kundkrav) som interna (t.ex. personella resurser) och om 

typ av/”storlek” på förändringen samt fokusera vilken förändring som 

behöver göras 

 involvera och kommunicera med dem förändringen berör för att 

uppnå ett delat engagemang 

 tydliggöra syftet med förändringen, komma överens om hur det ska 

göras och kommunicera detta, bli medveten om individers värderingar 

och konflikter mellan olika värderingar (t.ex. hur saker och ting ska 

göras) 

 ha kunskap om olika förväntningar, kulturella faktorer, strategier för 

att arbeta med frågor kopplade till både motstånd till och stöd för 
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förändring, hitta och arbeta med nyckelpersoner vars stöd för 

förändring behövs  

 bli medveten om vad som fungerar och inte, revidera och ta lärdom av 

hela processen 

 

2.5 Sammanfattning: teori- och analysmodellen 

Förklaringsmodeller med fokus på framgångsfaktorer kritiseras för att de 

anses erbjuda alldeles för förenklade ”lösningar” som är svåra att förverkliga 

i verkligheten eftersom en mängd kontextuella omständigheter som också 

påverkar utfallet av ett införande inte beaktas tillräckligt. Det finns t.o.m. 

forskare som anser att fokuseringen på att beskriva implementeringar av IT-

system utgående från framgångsfaktorer gjort att man missat möjligheten att 

generera kunskap utgående från fall där implementeringen misslyckats 

(Axelsson, Melin & Söderström, 2011). Vid IT-initiativ inom offentlig sektor 

finns det ofta motstridiga målsättningar för IT-projekt kontra målsättningar 

för verksamheten. Individuella intressen, motstånd till förändring, interna 

konflikter, bristen på koppling mellan verksamhetens målsättningar och IT-

projektet är utmaningar för e-förvaltning (Gil-Garcia & Pardo, 2005; Indihar 

Stemberger & Jaklic, 2007). Lamb och Kling (2003) ser ett behov av att mera 

fokusera på dylika konflikter som uppstår i samband med att IT-system 

implementeras i organisationer.  

 

Mot den bakgrunden och de teorier och tidigare forskning som presenterats i 

det här kapitlet mejslas studiens teori- och analysmodell fram (figur 4). 

 

 
 
Figur 4: Teori- och analysmodell. 
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Modellen är influerad av Orlikowskis (1992) Structurational Model of 

Technology där det centrala är relationen mellan komponenterna människor 

(human agents), teknik och institution. Här har de komponenterna ”ersatts” 

av begreppen kontext, systeminförande och användande, vilka 

utkristalliserades vid den tidigare gjorda definitionen av e-förvaltning. För att 

möjliggöra en analys av studiens empiri har dessa begrepp, utgående från 

studiens teoretiska ramverk, som det redogjorts för ovan, operationaliserats. 

 

I fråga om begreppet och ”bollen” kontext handlar det om att vid införande 

av IT-system i offentlig verksamhet beakta strukturella faktorer som t.ex. 

formella strukturer, storlek, förutsättningar och resurser i tid och pengar, IT-

strategier, planer och analyser, lagar och förordningar och den nationella 

arenan. Man behöver också notera kulturella faktorer som maktfrågor och 

politisk dimension, ledarskap, organisationens benägenhet till förändring osv. 

 

Gällande begreppet och ”bollen” systeminförande är det faktorer kopplade 

till design- och utvecklingsstrategier rörande användarnas deltagande, 

relationen designer/utvecklare och användare, och utvecklingskontexten som 

är det centrala. Även systeminförandeprocessen som omfattar 

kommunikation, information, utbildning och användarkännedom bidrar till 

förklaringar av resultat från systeminförande. 

 

Kopplat till begreppet och ”bollen” användande framkommer det att både 

subjektiva faktorer som användarnas attityd, värderingar, intresse, motivation 

och upplevelse av nytta och användbarhet spelar roll. Också organisatoriska 

faktorer kopplade till kompetens, status, social påverkan, infrastruktur och 

förändringsprocess behövs förstås och beaktas vid införande av IT-system. 

 

Vad modellen vill visa på är att det finns en relation mellan de här begreppen 

och de faktorer som är kopplade till kontext, systeminförande respektive 

användande. Till vissa delar kan dessa faktorer också beröra och gå in i flera 

av begreppen. Ytterligare har aktörerna systemägare och användare förts in i 

modellen för att tydliggöra att det kan finnas olika perspektiv på relationerna 

mellan och innehållet i de olika begreppen. Placeringen av systemägarna till 

vänster om modellen utgår ifrån att deras roll är mer relaterad till 

systeminförande, dvs. från systemutveckling/-design till själva 

implementerandet. På motsvarande sätt förklaras användarnas placering till 

höger om modellen med att deras roll är mer integrerad med användandet av 

systemet. Modellen prövas i studiens analys av det empiriska materialet när 

myndighetens intentioner, systemägares och användares berättelser 

analyseras utgående från de operationaliserade begreppen kontext, 

systeminförande och användande. 
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3 Metod 
I avsnittet redogörs för studiens vetenskapliga ansats, datainsamlingsmetoder, 

urval och genomförande. Ytterligare beskrivs analysmetod samt etiska 

överväganden kopplade till studien. 

 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Det finns två grundläggande och motsatta vetenskapliga attityder till hur vi 

kan förstå och veta något om verkligheten: positivism och hermeneutik 

(Jacobsen, 2006). Dessa två ”ytterligheter” återges överskådligt i tabell 1. 
 

Tabell 1: Positivistisk och hermeneutisk metod. Fritt efter Jacobsen (s. 38, 2006). 
 
 Positivism Hermeneutik 

Ontologi Lagmässigheter Det finns inga generella lagar 

Kunskapsteori Det generella Det unika och säregna 

Objektiv verklighet som kan studeras 

med objektiva metoder och mått 

Verkligheten är konstruerad av 

människor och måste studeras genom 

att man undersöker hur människor 

uppfattar verkligheten 

Kunskap är kumulativ Kunskap är lokal och unik 

Metod Deduktiv/”från teori till empiri” Induktiv/”från empiri till teori” 

Individualistisk Holistisk 

Distans Närhet 

Neutral och objektiv Styrd av undersökarens värderingar 

och intressen 

Siffror (kvantitativa metoder) Ord (kvalitativa metoder) 

 

 

Här görs ingen värdering av dessa två diversifierade synsätt på vetenskap. 

Istället förespråkas en pragmatisk ansats (Jacobsen, 2006; Robson, 2011). 

Den utgår ifrån att kvantitativa och kvalitativa ansatser inte skiljer sig 

principiellt från varandra utan de är metoder att samla in empiri och de 

lämpar sig för olika sammanhang. Valet av metodisk ansats bör därmed vara 

ett pragmatiskt val som baserar sig på vad som är lämpligt för en given 

problemställning, dvs. att praktisk erfarenhet snarare än teori ska styra valet 

av metod. Det utgör också utgångspunken för valet av metod i den här 

studien.  

 

Studien är i grunden prövande i sin strävan att möta sitt syfte. Robson (2011, 

s. 5) använder sig av begreppet flexibel design vilket innebär att”the details 

of procedure are not fixed in advance and the focus is liable to change as the 

research proceeds”. Studiens metodologi eller design har formats utgående 

från det som initialt framkommit i studien. Den har en induktiv ansats, dvs. 

empirin styr studien och utgående från empirin härleds teorier och slutsatser. 

Detta kan jämföras med en deduktiv ansats där slutsatser dras utifrån 

befintliga teorier och i sin tur härleder nya slutsatser (Robson, 2011). Valet 
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av ansats motiveras med att studien i grunden studerar ett socialt fenomen, 

dvs. i det här fallet hur systemägare och användare konstruerar, tolkar och 

förstår införandet av det nya IT-systemet genom sina berättelser. 

Tillsammans med systemägare, användare och mig som forskare skapas en 

”verklighet” som jag kommer åt och belyser genom olika perspektiv med 

hjälp av dokument och intervjuer.  

 

I det här sammanhanget finns det skäl att reflektera över min egen roll och på 

vilket sätt jag som forskare också skapar en egen ”verklighet” som jag tar 

med mig i den process där jag tillsammans med informanterna skapar den 

gemensamma ”verkligheten”. Det behöver också tydliggöras att det är 

utgående från min tolkning (och inte informanternas) av den gemensamma 

”verkligheten” som jag kopplar till teorier, analyserar och drar slutsatser för 

att försöka förstå fenomenet. 

3.1.1 Rollen som forskare 

Redan i valet av ämnet för studien gick jag inför att välja både ett ämne som 

verkligen intresserade mig och ett problem som jag upplevt i min ”praktik”. 

Jag utgick med andra ord från min egen verklighet och mig själv vid val av 

studie och är medveten om att jag i undersökningsprocessen bidragit med 

mina egna funderingar, strävanden och känslor. Traditionellt så har den här 

typen av ingång till forskning inte direkt uppmuntrats eftersom man sett det 

som att forskaren då går in i forskningsprocessen med förutfattade meningar 

(Robson, 2011). Min uppfattning är dock att ingen forskare kan uppnå 

fullständig objektivitet utan istället behöver man vara medveten om ”sitt 

bagage” som man går in med i en studie. I det här fallet har jag som anställd 

och kollega givetvis ”ett bagage” som påverkat både min förståelse av 

problemet jag undersökt, ingången till själva studien och insamlandet av 

empirin, analysen och tolkningen av densamma. I och med detta 

konstaterande kommer vi indirekt in på frågor som berör studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. I kvalitativa studier är det en viktig 

kvalitetsaspekt att man som forskare är uppriktig och gör egna reflektioner 

gällande subjektiva värderingar och förutfattade meningar (bias) för att 

möjliggör transparens kopplat till metoder och utmaningar (Tracy, 2010).  

 

Det faktum att jag gjort studien på min egen arbetsplats kan upplevas som 

problematiskt både gällande lämpligheten i att överhuvudtaget göra en dylik 

studie under de premisserna och gällande mina motiv för studien och 

tolkningar av resultaten. Jag vill dock bemöta det med att jag är relativt 

nyanställd och har inga historiska kopplingar eller lojaliteter till varken IT-

system och/eller yrkesroller. Man kan också se det som att jag i rollen som en 

kollega är ”en av dem” och att informanterna därmed också är mer öppna och 

ärliga än vad man kanske hade varit i förhållande till en helt extern forskare. 

Organisatoriskt och yrkesmässigt befinner jag mig på en nivå som gör att jag 
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inte arbetar med det nya IT-systemet dagligen, men jag kommer i kontakt 

med det regelbundet via användarna bl.a. vid möten och utbildningar. Jag 

gjorde den här studien för att försöka förstå organisationens upplevelse av det 

nya IT-systemet utgående från myndighetens intentioner, systemägarnas och 

användarnas berättelser kopplade till e-förvaltning, tidigare forskning och 

teorier om införande av IT-system i offentlig verksamhet.  

 

I min roll som forskare har jag haft utgångspunkten ”researcher-as-

instrument” vilket innebär att jag arbetat nära mina informanter och mitt 

studieobjekt. Jag har försökt fokusera och använda mig av de egenskaper och 

färdigheter som är centrala och bidrar med kvalitet vid den här typen av 

studier. Det handlar om att ha ett öppet och undersökande sinne, att vara en 

god lyssnare och att vara allmänt lyhörd och mottaglig för motstridiga belägg 

när man genomför sin studie (Robson, 2011). Samtidigt har jag varit 

medveten om riskerna med detta tillvägagångssätt och på vilket sätt det kan 

påverka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 

3.1.2 Metodval 

En kvalitativ undersökning har genomförts och valet baserar sig på en 

systematisk genomgång av undersökningsprocessens tre inledande faser: (1) 

utveckling av problemställning; (2) val av undersökningsutformning och (3) 

val av metod (Jacobsen, 2006). I den processen framkom det att studiens 

problemställning är beskrivande och går på djupet. Studien gör inga anspråk 

på att generalisera mer än att bygga vidare på den kunskapstradition som 

finns knutet till fältet e-förvaltning och införande av IT-system. Den vill 

också studera och få en djupare förståelse av en viss händelse och beskriva 

det specifika i den kontexten. Studieobjektet är avgränsat i tid och rum och 

därmed lämpar sig fallstudien som metodval (Jacobsen, 2006). 

  

Enligt Creswell (2009) handlar fallstudier om att på djupet undersöka ett 

program, en händelse, aktivitet, process eller en eller flera individer i en 

specifik verksamhet under en begränsad tid genom att använda sig av olika 

datainsamlingsmetoder. Enligt Benbasat, Goldstein och Mead (1987) lämpar 

sig fallstudier kopplade till studier om IT-system bl.a. när erfarenhet från 

aktörer/användare är viktig och där kontexten för agerandet är avgörande. De 

anser att det finns ett par centrala skäl för att använda sig av fallstudier vid 

studier kopplade till IT-system. T.ex. möjliggör fallstudier för forskare att 

ställa frågor som hur och varför för att förstå de komplexa processer som äger 

rum. De anser också att fallstudier lämpar sig inom områden/fält där det 

gjorts ett fåtal studier. I det här sammanhanget sammanfaller dessa skäl med 

studiens centrala begrepp e-förvaltnings-/myndighetskontexten kopplat till 

införande av IT-system och användande. 
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Studiens metodval motiveras sammanfattningsvis utgående från det som är 

karaktäriserande för kvalitativa studier (Robson, 2011): 

 de fokuserar på det verbala/texter, följer en induktiv logik, fokuserar 

på mening/förståelse och tillskriver kontext betydelse 

 situationer/upplevelser beskrivs utgående från de som är involverade 

 forskningsprocessen är flexibel 

 forskarens och andra deltagares värderingar, engagemang och 

reflektioner accepteras och tas tillvara, objektivitet värdesätts inte 

(kan leda till distansering) 

 generalisering av resultaten är inte det centrala 

 de är ofta småskaliga 

3.1.3 Strategier för litteratursökning 

De artiklar och den litteratur som används i studien har i första hand sökts 

och hämtats från databasen OneSearch via Linnéuniversitets 

universitetsbibliotek och i andra hand från Malmö högskolas biblioteks 

databas Summon. Sökord som använts och kombinerats i olika omgångar är 

e-government, institution, (organisational) culture, information technology, 

information system, implementation, use, users och public sector. De träffar 

som genererats och deras referenser har i vissa fall lett till fortsatt sökning av 

och fördjupning i artiklar med relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. En del litteraturtips har också erhållits direkt från handledare 

och från tidigare kurslitteratur 

 

3.2 Datainsamling  

Datainsamlingsmetoder ska matcha problemformuleringen, syftet, 

frågeställningarna och metodvalet. Vid fallstudier är det vanligt 

förekommande med intervjuer och dokumentanalyser, även om kvantitativa 

insamlingsmetoder kan förekomma. Utgående från studiens syfte och 

frågeställningar är dokumentstudier och intervjuer i det här fallet lämpliga 

metoder. Dokumentstudierna hjälper oss att få en bild av kontexten, en 

bakgrund till och en viss förförståelse av systeminförandet. Intervjuerna 

bidrar till att fånga in olika perspektiv på och gå på djupet i de(n) 

”verklighet(er)” som framträder i berättelserna. 

 

Studiens empiri har samlats in i två steg under perioden januari-april. I ett 

första steg studerades dokument som beskrev såväl myndigheten som ärende- 

och handläggningssystemet (härefter benämnt ÄH-systemet) och planerna för 

att införa systemet. I nästa steg intervjuades systemägare och användare för 

att kunna återge deras berättelser. 
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3.2.1  Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

Kraven på validitet och reliabilitet har varit ständigt närvarande vid 

insamlandet av data och vid urvalet. Validitet innebär att den empiri som 

samlas in ska både vara giltig och relevant (valid). I kvantitativa studier 

handlar det om att man faktiskt mäter det man önskar mäta. I kvalitativa 

studier kan det upplevas som problematiskt att prata i termer av ”mätande”. 

Istället handlar det om att forskaren vid sin datainsamling reflekterar över och 

fokuserar faktorer som betydelsen av att den ”verklighet” som återges i 

kvalitativa studier konstrueras socialt. Det innebär att man som forskare 

behöver vara medveten om och beakta betydelsen av det intima förhållandet 

mellan forskaren och det som studeras och de situationsanpassade ramarna 

som kan påverka studien (Winter, 2013, s. 39). Reliabilitet avser att den 

empiri som samlas in ska både vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel), dvs. 

att undersökningen går att lita på och är genomförd på ett trovärdigt sätt 

(Jacobsen, 2006).  

 

Mitt sätt att försöka säkra studiens trovärdighet och tillförlitlighet bygger på 

det som Tracy (2010) benämner rich rigor och credibility. Kvalitativa studier 

med hög kvalitet använder tillräcklig, riklig, lämplig och komplex teoretisk 

konstruktion, data och tid, urval, kontext, datainsamlings- och 

analysprocesser (Tracy, 2010). I min studie har jag gått in för att skapa en 

bred teoretisk grund, som funnits med i bakgrunden vid insamlandet av 

empirin och i förgrunden vid analysen, med syfte att hjälpa mig att se 

nyanserna och komplexiteten i det jag studerat. Detta har också gjort mig 

trygg i mina val gällande datainsamling, urval och analys. Data som jag 

samlat in via både dokument och intervjuer upplever jag har varit lämplig och 

tillräcklig för analys på den här nivån och för att påvisa studiens resultat. 

Dokumenten är fastställda planer och tagna beslut som fått konsekvenser för 

myndigheten. Urvalet av informanterna baserar sig på att de är kritiska 

aktörer i den förändringsprocess som införandet av ett nytt IT-system, och i 

detta fall även ett nytt arbetssätt, innebär. Det man bör problematisera i det 

här sammanhanget är att jag inte hade möjlighet att spela in intervjuerna. 

Något som givetvis påverkar validiteten framför allt gällande återgivandet av 

empirin. För att möta denna brist har jag bett informanterna att läsa manuset 

och återkoppla med synpunkter och rättelser vid direkta fel. 

 

Kopplat till kvalitativa studier uppnås trovärdighet genom omfattande 

beskrivningar, konkreta detaljer, triangulering eller kristallisering och 

deltagarreflektioner och att studierna i sina analyser är rimliga och 

övertygande (Tracy, 2010). I min studie har jag försökt möta dessa kriterier 

med att på ett relativt omfattande och detaljerat sätt redogöra för studiens 

empiri och att i mitt teoretiska ramverk använda mig av en kombination av 

flera teorier kopplade till kontext, systeminförande och användande. Som 

tidigare nämnts har jag även gett informanterna möjlighet att återkoppla 
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gällande sina berättelser, att ställa frågor, komma med kritik och/eller 

bekräftelse. Min tanke med återkopplingen har varit att validera studien 

genom att informanterna fått reagera på huruvida de upplever min 

återgivning av empirin som sann och korrekt.  

3.2.2 Dokument 

Information om myndighetens organisation och verksamhet samt ÄH-

systemets funktion baserar sig på organisationsscheman, handlings- och 

införandeplaner, verksamhetsbeskrivningar, projektplaner och -rapporter, 

konsekvensanalyser, funktionsspecifikationer, systembeskrivningar och 

utbildningsmaterial. Syftet med dokumentgenomgången var att få 

bakgrunden till varför ett nytt IT-system skulle införas, vad det innebar och 

hur införandet skulle ske. Den bakgrundsbeskrivningen utgjorde i sin tur ett 

stöd inför intervjuerna. 

3.2.3  Intervjuer   

Syftet med intervjuerna var att få fram systemägarnas och användarnas 

berättelser om införandet och användandet av det nya IT-systemet. 

Informanterna intervjuades enskilt. Med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer (se bilaga 1) ställdes öppna frågor kopplade till bakgrunden till 

införandet, dvs. varför myndigheten införde ÄH-systemet. Tanken var att få 

en bild av kontexten. Vidare ställdes frågor om själva utvecklandet av 

systemet, införandet och användandet för att kunna rama in faktorer som 

bidragit till deras upplevelse av implementerandet och användandet av 

systemet.  

 

Samma grundläggande struktur för intervjuerna användes för både 

systemägare och användare. Intervjufrågorna utvecklades och anpassades 

dock en aning, och även nya frågor tillkom, i det löpande samtalet. Detta 

beroende av vem som intervjuades (systemägare eller användare) och 

beroende av vilka svar som erhölls och huruvida det i sin tur var intressant att 

följa upp dessa med specifika följdfrågor. 

3.2.4 Urval 

Valet av myndigheten gjordes utgående från följande kriterier. För det första 

pågår det en aktuell förändringsprocess (e-förvaltning) som involverat 

införandet av ett nytt IT-system och ett nytt arbetssätt. För det andra 

representerar myndigheten statlig offentlig verksamhet på regional nivå där 

den här typen av studier inte förekommit ofta. För det tredje fanns det ett 

bekvämlighetsperspektiv i urvalet kopplat till att myndigheten var intresserad 

av den här studien och att det är min arbetsplats.  
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Motivet till att informanterna är systemägare respektive användare ligger i att 

de båda rollerna representerar kritiska aktörer i den process som myndigheten 

gått igenom och befinner sig i. Vid urvalet av informanter till intervjuerna var 

det viktigt att få en blandning av företrädare för systemägare och användare. 

När det gäller systemägarrollen har myndigheten en konstruktion där 

ägarskapet delas mellan IT-enheten och verksamheten och ett urval gjordes 

för att få med båda perspektiven. I fråga om användarna finns det i princip 

två övergripande yrkesroller representerade och urvalet gjordes så att båda 

dessa roller rymdes med. Ett övergripande urvalskriterium för användarna var 

också att man skulle använda sig av ÄH-systemet i sitt dagliga arbete. 

 

Genomgående för urvalet av informanterna har varit att säkra datakvaliteten. 

I kvalitativa studier är datakvalitet av största vikt och den behövs löpande 

utvärderas under genomförandet av studien. Det handlar om att med hjälp av 

urvalet samla in tillräckligt med data och lämplig data, dvs. att de som 

intervjuas är ”goda informanter” som har erfarenheter av det fenomen som 

studeras och som har den nödvändiga informationen (Robson, 2011). Med 

mitt urval upplever jag att jag möter de kriterierna. 

3.2.5 Genomförande 

Dokumenten som beskriver myndigheten, ÄH-systemet med tillhörande 

projektplaner och -rapporter, konsekvensanalyser, funktionsspecifikationer, 

systembeskrivningar och utbildningsmaterial erhölls löpande från 

myndigheten under perioden januari-april. Majoriteten av dokumenten inkom 

innan genomförandet av intervjuerna. Ett fåtal dokument erhölls strax efter 

att intervjuerna gjorts. Detta bidrog till att det fanns en viss förförståelse av 

tanken med det nya IT-systemet och en överblick av införandeprocessen när 

underlagen till intervjuerna togs fram. 

 

Intervjuguiden (bilaga 1) skapades utgående från en idé om att systemägarna 

och användarnas berättelser skulle omfatta hela införandeprocessen, dvs. från 

det att beslut om ett nytt system skulle införas fattades fram till införandet 

och användandet av systemet. Intervjufrågorna fokuserades därför kring 

varför myndigheten införde ÄH-systemet, själva utvecklandet, införandet och 

användandet av systemet för att kunna rama in de faktorer som kan ha 

bidragit till deras upplevelse av implementerandet och användandet av 

systemet.   

 

Intervjuerna ägde rum i april. Fyra enskilda intervjuer, med två systemägare 

och två användare, genomfördes. Samtliga intervjuer varade omkring en 

timme. En av intervjuerna genomfördes via telefon med anledning av såväl 

tidsbrist som det geografiska avståndet. De övriga genomfördes face-to-face. 

Det fanns inga möjligheter att spela in intervjuerna, pga. tekniska och/eller 
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personliga aspekter, och därför utgör löpande anteckningar underlag för 

återgivandet av empirin och analys.  

 

Varje intervju inleddes med att studiens syfte presenterades och att 

informanterna fick ge sitt samtycke (bilaga 2). Sedan redogjordes för själva 

intervjuupplägget. Inledningsvis fick de svara på ett par frågor kopplade till 

hur länge de jobbat på myndigheten, lite om deras bakgrund och datavana. 

Detta för att ”värma upp” inför själva intervjun. Sedan genomfördes 

”huvudintervjun” utgående från intervjuguiden. Alla intervjuer avslutades 

med att informanterna fick göra ett medskick, dvs. de gavs tillfälle att fritt 

formulera en synpunkt eller ett önskemål som de skulle vilja delge 

systemägare respektive användare. Tanken var att på det sättet fånga in någon 

aspekt som eventuellt glömts bort vid intervjutillfället och/eller att förstärka 

något som redan lyfts i intevjun. På så sätt avrundades intervjutillfället och 

därefter fick informanterna information om den fortsatta processen. Strax 

efter att respektive intervju slutförts renskrevs anteckningar och reflektioner, 

som uppkommit under intervjuns gång, noterades som stöd inför kommande 

analysarbete. 

 

3.3 Analys 

Intervjuerna kodades utgående från studiens teori- och analysmodell. 

Modellen har i princip utgjort det som i vissa sammanhang benämns 

conceptual framework (Robson, 2011).  Det innebär att modellen bidrog till 

möjligheten att vara selektiv, att fatta beslut om vad som var relevant för 

sammanhanget och vilka relationer i berättelserna det var viktigt att ta fasta 

på.  

 

I praktiken innebar kod- och analysarbetet att data från intervjuerna lästes om 

och om igen. Detta för att få en bild av hur systemägarna och användarna 

uttryckte sig kring de centrala och operationaliserade begreppen kontext, 

systeminförande och användande. Dessa begrepp utkristalliserades tidigare i 

studiens defintion av e-förvaltning kopplat till tidigare forskning om 

systeminförande i offentlig verksamhet och framförallt till Orlikowskis 

(1992) modell. Här förstås med e-förvaltning en förändringsprocess där den 

offentliga sektorns (kontext) strävan mot modernisering och effektivisering är 

det centrala och medlet för att nå dit är användande av ny teknologi 

(systeminförande) och förändrade arbetssätt (användande).  

 

Understrykningar med olika färgmarkeringar och noteringar gjordes i 

anteckningarna från intervjuerna för att hitta och tydliggöra kopplingar, 

relationer och mönster mellan begreppen och de klustrade faktorerna i teori- 

och analysmodellen. Det underlaget användes i sin tur för att skriva 
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analyskapitlet tillsammans med underlag från de dokument som använts som 

empiriska källor i studien. Redogörelsen och strukturen för kapitlet bygger på 

teori- och analysmodellens centrala begrepp kontext, systeminförande och 

användande. Västenlig och lämplig empiri som tangerar begreppen och de 

klustrade faktorerna har därmed återgivits och diskuterats under respektive 

rubrik.   

 

3.4 Etiska överväganden 

I samband med intervjuerna fick informanterna skriftlig information om 

syftet med studien och att deltagandet i studien var frivilligt (se bilaga 2). 

Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna muntligt om 

upplägget, dvs. vilka områden intervjun rörde sig kring. Löfte om 

anonymitet, i den mån det var möjligt, gavs i samband med intervju. Med det 

förstås att det alltid finns en möjlighet till igenkänning av informanter bland 

övriga verksamma i den organisation där informanterna ingår. De som deltog 

i intervjuerna erbjöds även möjlighet att ta del av det manus där deras svar 

ingick.  

 

Det faktum att jag själv arbetar på myndigheten och på vilket sätt det kan ha 

påverkat insamlandet av empirin och tolkandet av densamma reflekterade jag 

över tidigare i det här kapitlet. Här vill jag därför bara kort återge hur jag 

förhållit mig till det som av Tracy (2010) benämns situationsbunden, 

relationell och ”avslutande” eller ”utgående” etik. Det innebär att jag för det 

första gjort etiska beslut baserat på de särskilda omständigheterna för studien, 

t.ex. vad gäller skriftlig information, frivilligt deltagande och löfte om 

anonymitet. För det andra har jag i undersökningsprocessen reflekterat över 

mina metoder och data, mina handlingar och min strävan till ett ömsesidigt 

givande och tagande i förhållande till informanterna och myndigheten. För 

det tredje har jag vid avslutandet av studien reflekterat över hur jag ska delge 

studiens resultat. Jag har valt att vara öppen med resultaten och presenterat 

dem för informanterna och myndigheten för att på så sätt undvika orättfärdiga 

eller oavsiktliga konsekvenser av studien. 

  

 



 

 

  32 (70) 
 

 

4 Empiri 
I det här avsnittet presenteras myndigheten där studien ägt rum. 

Myndighetens resa mot införandet av ett nytt IT-system och nytt arbetssätt 

återges utgående från både diverse dokument och systemägarnas och 

användarnas berättelser.  

 

4.1  Myndigheten och det nya IT-systemet och arbetssättet 

Myndigheten har nästan 500 anställda, fyra verksamhetsområden, en 

kommunikationsavdelning och en gemensam avdelning för verksamhetsstöd. 

Under ett år hanterar myndigheten uppemot 75 000 ärenden. För att försäkra 

myndighetens anonymitet beskrivs den inte mer detaljerat. 

 

När myndigheten vid årsskiftet 2010/2011 införde ett nytt ärende- och 

handläggningssystem (härefter benämnt ÄH-systemet) fattades samtidigt 

beslut om att arbetsrutinerna skulle förändras, ett förändrat arbetssätt skulle 

införas. Målet med förändringen var att de anställda, som handlade ärenden, 

nu stegvis skulle ta ett helhetsansvar för ett ärendes ”digitala gång” i ÄH-

systemet. För att stegvis implementera arbetssättet och möjliggöra 

förändringen fastställde myndigheten i januari 2011 en handlingsplan. I den 

framgick att alla som handlade ärenden i ÄH-systemet skulle:  

 genomgå en interaktiv utbildning 

 aktivt arbeta i ÄH-systemet (registrera ankommande och utgående 

handlingar, koppla upprättade dokument till handlingskort, använda 

gemensamma mallar, bevaka och expediera ärenden) 

 föreslå till ÄH-samordnare eventuella förändringar av systemet som 

på sikt kan göra systemet effektivare (t.ex. nya e-formulär, 

intelligenta blanketter, verksamhetsspecifika flikar och integration 

med andra system) 

I december 2011 förtydligades handlingsplanen med en införandeplan. I 

beslutet framgick tydligt en tidsplan för när samtliga användare skulle vara 

inne i ÄH-systemet och vad de förväntades göra i systemet. Cheferna 

ansvarade för övergången till ÄH-systemet och fick i uppdrag att utse 

medarbetare som skulle fungera som systemstödjare i den processen. 

Systemstödjare skulle i sin tur hjälpa till att utbilda sina kollegor vid 

systeminförandet. Myndigheten utsåg också två personer som skulle fungera 

som samordnare/expertstöd och i sin tur utbilda dessa stödjare.  

 

I införandeplanen ingick också en lista på tillgängliga informations- och 

utbildningsinsatser. T.ex. interaktiv utbildning, skriftligt material (lathundar) 

och grundläggande utbildning för användarna vid två tillfällen (i 

föreläsningsform kombinerat med självstudier vid datorn) och en tidsplan för 
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utbildningen. Även rutiner för kommunikation knutet till ÄH-systemet 

beskrevs och en plan för uppföljning ingick i införandeplanen. 

 

4.2  Vägen mot ÄH-systemet 

Sedan slutet av 1980-talet har myndigheten använt sig av IT-system för att 

diarieföra ärenden. Under 1990-talet togs nationella initiativ för att 

myndigheten tillsammans med ett flertal andra myndigheter inom samma 

verksamhetsområde skulle upphandla ett gemensamt diarieföringssystem. 

Detta gjordes också med förhoppningar om bl.a. ekonomiska och 

systemtekniska utvecklingsvinster.  

 

I början av 2000-talet påbörjades, även då via ett nationellt projekt med ett 

tjugotal deltagande myndigheter, ett arbete med att skapa förutsättningar för 

nya, säkrare och effektivare processer med elektroniska ärendeflöden. Nya 

tekniska möjligheter, en ökad mängd inkomna ärenden digitalt samt även 

regeringens krav på 24-timmarsmyndighet låg bakom utvecklingsbehovet. 

Det konstaterades att det gemensamma diarieföringssystemet inte klarade av 

att möta de ökade kraven på bl.a. e-tjänster, digital dokumenthantering och 

integration med andra IT-system. Därmed aktualiserades en upphandling av 

ett nytt dokumenthanteringssystem. Det är här myndighetens e-

förvaltningsresa startar.  

 

I interna underlag beskrevs fördelarna med att införa ett nytt IT-system, som 

stöder elektroniska ärendeflöden, i termer av kvalitets- och tidsvinster. 

Kvalitetsvinsterna med det nya systemet såg man i att man på ett helt annat 

sätt kunde säkerställa att man får tag i rätt dokument vid rätt tillfälle. 

Tidsvinsterna menade man fanns i utvecklandet av digitala ärendeprocesser, 

nya och förbättrade tjänster för allmänheten och kraftigt förkortade 

genomloppstider, men också i förenklingar i ärendeprocessen. Det flaggades 

också för utmaningar och framgångsfaktorer för att dessa vinster skulle 

kunna hämtas hem till myndigheten i samband med införandet. Bl.a. 

poängterades vikten av förberedande processanalyser för att systemet skulle 

kunna stödja verksamhetens processer. Det handlade t.ex. om processer 

knutna till samspel med andra myndigheter, interaktionen med medborgare 

och företag och typen av ärende som handläggs. Andra faktorer som man 

lyfte var ledningens roll och deras ansvar för att formulera och kommunicera 

en tydlig målbild, styra och driva processutveckling och följa upp. Även 

användarnas roll, behovet av tillräcklig utbildning och att insatser gjordes för 

att öka medarbetarnas medverkan, förståelse och delaktighet i förändringen 

samt implementeringen noterades. 

 

Upphandlingen av det nya systemet, härefter benämnt ÄH-systemet, blev klar 

våren 2004. En utförlig funktionsspecifikation med fokus på registrering, 
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kopplingar till andra system och register, funktionalitet, sökning och 

uppföljning, utformning och ergonomi, säkerhet och arkivering samt en del 

generella krav, hade tagits fram av en arbetsgrupp. Arbetsgruppen bestod i 

huvudsak av verksamhetsföreträdare från de olika myndigheterna som ingick 

i projektet. Utvecklingen av själva systemet gjordes av en extern leverantör. 

 

ÄH-systemet infördes stegvis på myndigheten. 2005 startade en 

pilotverksamhet för ett par ärenden och e-tjänster. Piloten utvärderades och 

breddades ytterligare till några ärendegrupper under 2006-2008. Under 2008 

genomfördes en förstudie och det fattades beslut om fullständig övergång 

gällande myndighetens samtliga ärenden från det tidigare 

diarieföringssystemet till den nya plattformen för ärendehantering, dvs. ÄH-

systemet. I samband med detta tillsattes en nationell projektgrupp som 

planerade den fullständiga övergången. I en konsekvensanalys som gjordes 

konstaterades att ÄH-systemet är mer än ett nytt system, det är ett nytt 

arbetssätt. I analysen lyfte man fyra kritiska faktorer för införandet av ÄH-

systemet:  

 utbildning – ÄH-systemet är inte jämförbart med tidigare system 

varken i funktionalitet eller gällande målgrupp, vilket kräver 

omfattande utbildningsinsatser.  

 gemensam struktur och förändrat arbetssätt – ÄH-systemet är ett 

gemensamt system för ett flertal myndigheter vilket kräver vissa 

gemensamma rutiner, mallar osv. ÄH-systemet bygger också på ett 

ärendes process/flöde och inte funktioner, vilket får konsekvenser för 

arbetssätt och ansvarsroller. Något som i sin tur kräver såväl 

förberedelsearbete på det pedagogiska planet som 

information/utbildning. 

 dokumenthantering – ÄH-systemet möjliggör digital 

dokumenthantering och ska därmed bidra till bättre effektivitet i det 

dagliga arbetet då hanteringen av papper kan minskas. Detta kräver 

dock att användarna har kunskap om och använder ÄH-systemets 

funktioner. 

 tekniska förutsättningar – ett ökat antal användare kräver att 

prestandan i ÄH-systemet förbättras. 

Våren 2011 var samtliga ärendetyper överförda till ÄH-systemet. Det innebär 

att ÄH-systemet nu har varit i bruk i 2 år för samtliga verksamheter vid 

myndigheten.    

 

4.3 ÄH-systemet 

I den interaktiva utbildningen beskrivs ÄH-systemet som ett verktyg som ger 

förutsättningar för ett förändrat arbetssätt. Det är ärendehanteringssystem 

som ger stöd i den löpande handläggningen av ett ärende. Den enskilde 
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medarbetaren kan med stöd av systemet svara för hela ärendeprocessen i sina 

ärenden, vilket beskrivs som ett led i införande av e-förvaltning på 

myndigheten. 

 

ÄH-systemet är i botten ett standardsystem med funktioner för diarieföring, 

dokumenthantering, bevakning, sökning, utskrift samt statistik och 

uppföljning av ärendehandläggningen. Tillsammans med andra myndigheter 

på nationell nivå har systemet vidareutvecklats med såväl s.k. 

verksamhetsgemensamma funktioner som s.k. verksamhetsspecifika 

handläggningsstöd för olika verksamheter. ÄH-systemet har även kopplingar, 

integrationer, mot andra system. 

 

4.4 Systemägarnas berättelse 

4.4.1 Bakgrunden till ett nytt IT-system 

Bakgrunden till att myndigheten införde ett nytt IT-system förklarar 

systemägarna med regeringens uppdrag att man skulle bli en e-myndighet 

och kravet på att erbjuda e-tjänster. Det dåvarande IT-systemet var föråldrat 

och klarade inte av att möta de nya kraven på e-förvaltning. En förändring 

som krävde både ett IT-system, ett handläggningsstöd, med fokus på 

processtyrning, dokumenthantering osv. och ett ”inre system” som kunde 

möta upp mot det, dvs. ett nytt arbetssätt. Enligt systemägarna handlade det 

om att effektivisera internt i organisationen och att man med ÄH-systemet 

ville bygga in ett nytt arbetssätt. En utveckling som ledningen stöttade, men 

som mötte motstånd från användarna.  

4.4.2  Systemutveckling och -införande 

Systemägarna berättar att den innehållsliga utvecklingen av eller strukturen i 

ÄH-systemet drevs av verksamhetsföreträdare medan den tekniska 

utvecklingen gjordes av extern konsult/leverantör. Utvecklingsarbetet skedde 

på nationell nivå i ett samarbete mellan ett flertal myndigheter. Vikten av att 

verksamhetens och användarnas behov och krav beaktades var central, vilket 

gjorde att systemet kravställdes fortlöpande vid införandet. De begränsade 

resurserna för att driva utvecklingen av ÄH-systemet var, och är, dock ett 

problem. En annan faktor som påverkat, och påverkar, möjligheten till 

systemutveckling är att det är ett nationellt system som många myndigheter 

ska utveckla gemensamt. Det är många myndigheters och olika 

verksamhetsområdens viljor, behov och krav som ska ensas. En problematik 

som bidragit till att det ibland kanske utvecklats ”fel saker”, dvs. den som 

skrikit högst har fått sin vilja igenom. Systemägarna ser ett behov av en mer 

långsiktig utvecklingsplan utgående från verksamhetens prioriteringar för att 

möta den här problematiken. 
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ÄH-systemet infördes stegvis inom myndigheten, verksamhetsområde för 

verksamhetsområde. Nationellt ställdes krav på att varje myndighet skulle 

utse minst två ÄH-samordnare med ansvar för införandet och att utbilda 

användarna lokalt. ÄH-samordnarna erbjöds speciella utbildningar och träffar 

för erfarenhetsutbyte. Till deras hjälp för det lokala införandet och 

utbildandet togs en handbok och en interaktiv ÄH-systemutbildning fram. 

Systemägarna konstaterar dock att till vilken grad dessa pedagogiska 

hjälpmedel använts varierar. Någon uppföljning av insatserna har inte gjorts. 

I sammanhanget lyfter de också frågan om huruvida ”rätt personer” utsågs till 

ÄH-samordnare. Kravet att som ÄH-samordnare utbilda sina kollegor och 

medarbetare inför införandet var inte en roll som alla kände sig bekväma i. 

ÄH-samordnarens yrkesroll menar man också har haft betydelse för på vilket 

sätt ÄH-systemets funktioner och möjligheter har förts ut i verksamheten. 

 

Systemägarna beskriver införandet av ÄH-systemet som en jobbig period 

som bl.a. innebar en del dubbeljobb i både det gamla systemet och i det nya 

ÄH-systemet. Det fanns höga förväntningar på ÄH-systemet vid införandet. 

Systemet var dock inte färdigutvecklat när det infördes, utan nu skulle 

verksamheten in och fortsätta bidra med utvecklingen. Något som 

användarna, enligt systemägarna, inte var helt införstådda med. Ytterligare en 

faktor, som man brottades med vid införandet när alla verksamheter och 

användare kom in i ÄH-systemet, var prestandaproblem. Prestandaproblemen 

skapade både misströstan och avoghet bland användarna enligt systemägarna. 

De menar att mycket av dessa initiala ”motgångar” bidragit till att skapa ett 

dåligt rykte som hänger kvar kring ÄH-systemet och att det är en lång 

uppförsbacke att jobba bort det ryktet.  

4.4.3 Systemanvändande 

Systemägarna ser ÄH-systemet som ett arbetsredskap som det nu gäller att 

påvisa nyttan med för användarna. Nu måste man få användarna att förstå att 

det rör alla som arbetar på myndigheten och vad det nya arbetssättet innebär i 

praktiken.  

 

Det är en lång resa innan ÄH-systemet är lika självklart som Word. 

Systemägare  

 

Samtidigt är man öppen med att systemet behöver utvecklas vidare, men att 

det ligger ett ansvar också på användarna att komma med förslag på 

funktioner som bidrar till ökad funktionalitet ur ett användar- och 

verksamhetsperspektiv. Systemägarna konstaterar dock att det i inte alltid 

varit så tydligt vart dessa förbättringsförslag ska riktas, hur själva 

utvecklingsprocessen går till och att den behöver tydliggöras för användarna.  
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Systemägarna ser ett behov av att plocka fram mer av det positiva med ÄH-

systemet och att lyfta nya utvecklade funktioner som verksamheten 

efterfrågat och som levererats. Det handlar också om att hitta de användare 

som har positiva erfarenheter av ÄH-systemet, att ute i verksamheten finna 

ambassadörer som ser nyttan med den digitala dokumenthanteringen, som 

bidrar till att man kan se alla ärenden och handlingar i systemet och t.ex. inte 

behöver in på sina kollegors arbetsrum för att få eller leta underlag.  

 

Fortsatt utbildning i systemet och framförallt kopplat till hur man kan ”jobba 

smart” med ÄH-systemet ser man också som viktigt för det fortsatta arbetet. 

Systemägarna ser behovet av att användarna verkligen tar sig tid att gå den 

interaktiva utbildningen för att förstå hur ÄH-systemet är uppbyggt och 

fungerar och hur man kan jobba med det utgående från sin egen yrkesroll.  

 

I praktiken innebar det nya arbetssättet enligt systemägarna att de användare 

som handlade ärenden nu också skulle jobba inne i systemet och registrera 

sina handlingar, korrespondenser och beslut. Något som kom att uppfattas 

som ett merarbete framförallt gällande det administrativa. De användare som 

tidigare ansvarade för hela diarieföringen av ett ärende skulle nu endast starta 

och avsluta ärenden samt kvalitetssäkra data i systemet. En yrkesroll som inte 

alla var bekväma med eftersom det innebar både en viss kontrollfunktion och 

att man måste gå in och ”rätta” handläggarna. Systemägarna noterar att 

övergången till ett nytt arbetssätt, via det nya ÄH-systemet, inte varit 

smärtfritt. Förändringen i arbetssättet som bl.a. inneburit att vissa 

yrkesgrupper bland användarna fått förändrade roller har skapat en viss 

osäkerhet, men också frustration. Ord som kulturkrock, generationsfråga och 

status används när problematiken kring det nya arbetssättet beskrivs.  

 

Det var ett nytt IT-system som skulle införas – det fanns ingen plan för det nya 

arbetssättet. 

Systemägare  

 

4.5  Användarnas berättelse 

4.5.1 Bakgrunden till ett nytt IT-system 

Det handlade om att modernisera, att följa med utvecklingen, att jobba på ett 

ensat sätt när myndigheten införde ett nytt IT-system enligt användarna. ÄH-

systemet gav möjligheter till digital dokumenthantering och var mer än ett 

diarieföringssystem. Det var ett ärende- och handläggningssystem som 

infördes. I och med införandet skulle handläggarna in och jobba i ÄH-
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systemet. Tidigare hade all dokumenthantering kopplad till IT-system 

hanterats av registratorer.  

4.5.2 Systemutveckling och -införande 

Användarna upplever inte att man varit med i utvecklingen av ÄH-systemet 

och att man därför borde involveras mer. Samtidigt berättar användarna om 

att man bidragit med vissa verksamhetsspecifika funktioner, men att ingen 

inledningsvis frågade vad man behövde utan att man fick säga ifrån för att 

funktioner skulle införas. Det finns också en uppfattning om att ÄH-systemet 

borde kunna utvecklas mer än vad man får besked om att är möjligt. 

Användarna är också kritiska till dålig återkoppling i det fall 

utvecklingsförslag har lämnats, att själva utvecklingen av ÄH-systemet tar 

för lång tid och att när funktioner inte utvecklas hänvisas det till begränsade 

resurser, att ”det kostar”. Att ÄH-systemet inte var utvecklat fullt ut för alla 

verksamhetsområden när det infördes har skapat irritation bland användarna.  

 

 De slänger på oss det här och vi får göra jobbet. 

 Användare  

 

Användarna upplever att det inte fördes någon dialog eller vidare 

kommunikation inför själva införandet av ÄH-systemet och att det var kort 

framförhållning. 

 

Det kom ett mejl om att från då och då ska ni in i ÄH-systemet. 

Användare  

 

Det bidrog till att alla inte hann med eller fann tid till förberedelser som t.ex. 

att gå den interaktiva utbildningen. Vissa planerade ”fysiska” utbildningar 

blev också inställda. I vissa fall har man fått gå in och börja jobba i ÄH-

systemet utan utbildning och fått fråga ÄH-samordnarna efter hand. Man har 

enligt användarna ganska långt fått lära sig via ”mun-mot-mun”-metoden. 

Användarna har därför en upplevelse av att ÄH-systemet säkert har 

funktioner som man inte känner till eftersom man ibland upptäcker nya 

funktioner av en ren händelse. Man har också den uppfattningen att den s.k. 

”mun-mot-mun”-metoden, där enskilda användare diskuterar ihop sig om hur 

de ska göra i ÄH-systemet, har bidragit till direkta fel och oordning i 

systemet.    

 

På myndigheten utsågs förutom ÄH-samordnare även ÄH-stödjare ute i 

verksamheten. Användarna upplever att uppdragen kopplade till ÄH-

samordnare och -stödjare inte är tydligt kommunicerade. De vet inte riktigt 

vad man kan och ska förvänta sig för hjälp och bidrag av dem vad gäller t.ex. 
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utbildning och introduktion av nyanställda. Det konstateras också att ÄH-

stödjarna inte tagit del av någon särskild utbildning kopplat till sitt uppdrag.  

4.5.3 Systemanvändande 

Användarna ser fördelar med ÄH-systemet. Det har bidragit till transparens 

och tillgänglighet. Det är lättare att se vad som händer i ärenden och att få tag 

på handlingar. Man behöver inte leta kollegors handlingar på deras rum eller 

upptäcka att de är oåtkomliga i deras datorer. Det är enklare vid överlämning 

av ärenden. Samtidigt upplever man en viss säkerhetsbrist i att ”alla har 

tillgång till allt” och det finns en viss rädsla för att ”de andra” kan gå in i ens 

ärende och lägga till och/eller ta bort handlingar. 

 

Det finns också vissa nackdelar med ÄH-systemet enligt användarna och som 

man upplever som hinder i arbetet. Bl.a. nämns prestandaproblem, att ÄH-

systemet hänger sig, står och tuggar. Vissa funktioner ser man som 

otillräckliga, att de inte är tillförlitliga och/eller att de är dysfunktionella. Den 

digitala dokumenthanteringen, bl.a. när den föregås av behovet att scanna in 

dokument i ÄH-systemet, upplever man som merarbete i förhållande till 

tidigare system. ÄH-systemets konstruktion gällande det visuella, och att det 

också innebär flera moment, mycket musklickande och scrollande ser 

användarna som en försämring.  

 
 Systemet borde underlätta så mycket som möjligt. 

 Användare   

 

Ett förändrat arbetssätt har tydliggjorts i användandet av ÄH-systemet. De 

som handlägger ärenden i ÄH-systemet upplever bl.a. att man nu får lägga tid 

på sådant som man inte är bra på (t.ex. administration). Det skulle bli lätt att 

administrera ärenden i ÄH-systemet enligt användarna och det skulle inte ta 

tid från handläggningen. Något som de inte håller med om, tvärtom upplever 

man att allt tar längre tid och att alla fått mer att göra. Det administrativa, att 

arbeta inne i ÄH-systemet, tar tid från själva handläggningen. Därmed 

tummas det också på kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen enligt 

användarna. De ser ett fortsatt stort behov av expeditionspersonalen som 

startar och avslutar ärenden.  

 

Den förändrade yrkesrollen för expeditionspersonalen upplevs inte heller helt 

enkel. Det handlar både om behovet av att ensa arbetssättet för att säkerställa 

datakvaliteten i ÄH-systemet och det problematiska med att förväntas ha en 

s.k. kontrollfunktion som man inte är helt bekväm med. En viss misstro mot 

det nya arbetssättet uttrycks också kopplat till bl.a. upplevelsen av ökad 

arbetsbörda och mindre tid samt vem som är lämpad till att göra vad. 

 
Hoppas de lagt ner tanken om att handläggare ska göra allt ”från ax till limpa”. 

Användare
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Användandet av ÄH-systemet har enligt användarna inte lösgjort den tid som 

ledningen trodde. Man upplever att alla har mer att göra. Något som man 

menar inte bara behöver bero på ÄH-systemet, utan också på 

pensionsavgångar som inte blivit ersatta och att inkomna ärenden ökat 

överlag. Förhoppningar om att ÄH-systemet skulle bidra till att ge bättre 

service åt myndighetens kunder har inte infriats, bl.a. med anledning av att 

systemet inte fungerar fullt ut och att alla inte är inne och jobbar i systemet. 
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5 Analys och diskussion 
Hur kan det empiriska materialet i föregående kapitel förstås och tolkas med 

hjälp av studiens teori- och analysmodell? I det här kapitlet appliceras 

modellen på det empiriska materialet för att beskriva, förklara och peka på 

samband eller mönster. Det finns därför skäl att återge modellen här (figur 5).  

 

 

 
 
Figur 5: Teori- och analysmodell. 

 

Här förs samtidigt en diskussion om resultaten. Strukturen och 

rubriksättningen är på en övergripande nivå densamma som i avsnitt 3 

Teoretiskt ramverk. Detta för att tydliggöra kopplingen mellan teori och 

analys. Avslutningsvis görs en metodreflektion. 

 

5.1 Kontext och organisatoriska aspekter 

Vid intervjuerna med systemägare och användare ombads de att berätta om 

varför myndigheten införde ett nytt IT-system. Tanken var att få en bild av 

kontexten genom deras berättelser om vad myndigheten ville uppnå med ett 

nytt system, vad som var målsättningen och på vilket sätt införandet av 

systemet påverkat myndigheten. Kontext och organisatoriska aspekter 

handlar, som tidigare nämnts, om både strukturella (organisationens formella 

strukturer; storlek; förutsättningar och resurser i tid och pengar; IT-strategier, 

planer och analyser; lagar och förordningar som styr verksamheten; den 

nationella arenan där organisationen ingår) och kulturella faktorer 

(maktfrågor; ledarskap; benägenhet till förändring).  

Kontext: 

Strukturella och 
kulturella faktorer 

Användande: 

Subjektiva och 
organisatoriska 

faktorer 

System-
införande: 

Strategier och 
processer 

Systemägare Användare 
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Myndighetens intentioner med införande av det nya ÄH-systemet är givetvis 

kopplade till den nationella och politiska arenan med krav på säkrare och 

effektivare processer och strävan om ökad e-förvaltning. Myndigheten har 

också förhoppningar om både kvalitets- och tidsvinster, som handlar om 

möjligheter att säkerställa tillgänglighet, digitala och förenklade 

ärendeprocesser, nya tjänster och förkortade genomloppstider. Samtidigt som 

ÄH-systemet införs beslutar man också att ett förändrat arbetssättet ska 

införas på myndigheten.  

 

Systemägarna har ett perspektiv som omfattar både den historiska processen 

av myndighetens digitalisering från 1980-talet och framåt och den konkreta 

teknikutvecklingen kopplad till behovet av att byta ut ett föråldrat IT-system 

till ett som kunde möta de framtida verksamhetskraven. De har också ett 

tydligt nationellt perspektiv i sin förståelse av varför ett nytt system infördes 

kopplat till regeringsuppdrag och krav på ökad e-förvaltning, att bli e-

myndighet och erbjuda e-tjänster. Något som i sin tur ställde krav på och fick 

följder för både myndighetens tekniska och sociala system. Ett gammalt IT-

system behövde bytas ut och samtidigt behövde det interna arbetet 

effektiviseras, ett nytt arbetssätt skulle byggas in i systemet. De har även 

perspektivet att det här utvecklingsarbetet görs tillsammans med ett tjugotal 

andra myndigheter i ett nationellt projekt.  

 

Användarnas berättelser har mera ett lokalt perspektiv, även om man har 

kunskap om att införande av ÄH-systemet är ett gemensamt nationellt projekt 

med en målsättning att man ska arbeta på ”liknande sätt”. De uttrycker sin 

förståelse av varför ÄH-systemet infördes i termer av det handlade om 

modernisering, digitalisering, att man skulle ”följa strömmen” och att man 

skulle spara tid. Användarnas förståelse av att det också handlade om ett nytt 

arbetssätt kan tolkas utgående från deras berättelse om att det nya systemet 

inte skulle heta diarieföringssystem, utan benämnas ett ärende- och 

handläggarstöd. Detta för att de som handlade ärenden nu skulle börja arbeta 

i systemet, vilket man inte gjort tidigare. Men det uttrycks inte explicit att det 

handlade om ett nytt arbetssätt.  

 

I berättelserna om bakgrunden till varför myndigheten införde ÄH-systemet 

framkommer lite olika bilder, även om de har tydliga beröringspunkter. Vid 

en jämförelse av myndighetens intentioner och systemägarnas respektive 

användarnas berättelser blir det tydligt att myndigheten och systemägarna har 

en gemensam bild av det nationella uppdraget kopplat till e-förvaltning, 

effektivitetskrav och behovet av ett förändrat arbetssätt. Användarna delar 

delvis den bilden, men mer ur ett lokalt perspektiv: att det handlade om 

modernisering, att man skulle spara tid och att flera yrkesgrupper nu skulle 

börja arbeta aktivt i ÄH-systemet. Skillnaderna finns bland annat i olika 



 

 

  43 (70) 
 

 

förståelser och tolkningar av det viktiga samspelet mellan olika aspekter i 

både organisationen och på den nationella arenan vid e-förvaltningsinitiativ. 

Enligt Avgerou (2001) är det viktigt att beakta förhållandet mellan den teknik 

eller det system som införs och den socio-organisatoriska förändringen som 

aktualiseras. Det är också av betydelse att ha kännedom om både den lokala 

organisatoriska aspekten kopplat till den nationella kontexten för att förstå 

sammanhanget. Slutligen handlar det också om att vara medveten om de 

kulturella och sociala krafter, som s.k. tekniska och rationella beslut vid 

utvecklande och införande av ny teknik/nytt IT-system, kan medföra. Här kan 

man också koppla på Martins (2007) modell för förändringarbetet vad gäller 

betydelsen av att skapa medvetenhet om varför en förändring behövs och 

görs hos de aktörer som förändringen berör för att förändringen ska 

förverkligas och bli hållbar. I det här sammanhanget kan man se det som att 

när olika kritiska aktörer går in med olika bilder och tolkningar av kontexten 

och varför förändringen görs, i det här fallet kopplat till en 

förändringsprocess med ett nytt IT-system och ett nytt arbetssätt, finns det en 

risk för att resultatet av den förändringen inte blir den tänkta.  

 

Som tidigare noterats var en av myndigheternas intentioner med införandet 

av ÄH-systemet att erhålla tidsvinster. Användarna konstaterar i flera 

sammanhang, både när det gäller det nya arbetssättet, användandet av det nya 

systemet och möjligheten till utbildning, att tid är en bristvara. I samband 

med att ett nytt IT-system införs är det enligt Heeks (2002) viktigt att vara 

medveten om tillgängliga resurser, framförallt tid och pengar. Tidsaspekten 

uttrycker användarna i termer av att det inte fanns tid eller någon avsatt tid 

till att gå utbildningar, att ärendehanteringen tar längre tid nu när de som 

handlägger ärenden ska in i systemet, att det tar tid från själva 

handläggningen, att man ”lägger tid på sådant man inte är bra på” och att 

utvecklingen av nya funktioner i systemet tar tid. Här skulle man också kunna 

koppla på nödvändigheten av att se över och göra förändringar i processer 

och organisatoriska strukturer (Indihar Stemberger & Jaklic, 2007) vid 

införande av IT-system. Det kan ju hända att upplevelsen av att allt tar längre 

tid till vissa delar har att göra med att man arbetar som man alltid har gjort 

fastän det nu kanske finns möjlighet att arbeta på ett annat eller nytt sätt med 

tanke på den digitaliserade ärendehanteringen och ÄH-systemet. 

Verksamhetsprocesserna och strukturerna har kanske inte förändrats eller 

utvecklats i samma takt och/eller riktning som ÄH-systemet möjliggör. Till 

andra delar kan den upplevelsen kanske också kopplas till ett kvarstående 

behov av kompetensutvecklingsinsatser i förhållande till ÄH-systemet. 

 

Systemägarna berör egentligen inte tidsaspekten på samma sätt som 

användarna, annat än att de trodde att man skulle ha hunnit längre i själva 

implementerandet av ÄH-systemet än vad man gjort. Däremot tar 

systemägarna upp en annan resursaspekt i sin berättelse: ekonomin. Det blir 
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tydligt att resurser kopplade till utvecklandet av ÄH-systemet är begränsade 

och att alla utveckling, som verksamheten önskar, hela tiden måste ställas i 

relation till de begränsade resurserna och det nationella perspektivet, dvs. 

samarbetet med ett tjugotal andra myndigheter som använder ÄH-systemet. 

Användarna är också inne på detta och är inte alltid tillfreds med att vissa 

utvecklingsförslag inte går att genomföra med motiveringen att utveckling är 

dyrt, att det kostar för mycket och inte är lämpligt för systemet. Det finns 

också en misstänksamhet mot att det går att göra mer än vad systemägarna 

medger, man tror inte alltid på svaren.  

 

Här kommer vi indirekt in på aspekter kopplade till det som kan benämnas 

organisatoriska förutsättningar för e-förvaltning och införande av IT-system. 

Frågan är vilken betydelse det har att ÄH-systemet är ett gemensamt system 

för ett tjugotal myndigheter och att utvecklingen av systemet hanteras i ett 

nationellt projekt som finansieras på årsbasis. Korteland och Bekkers (2007) 

menar att både formella strukturer (storlek, organisation, graden av 

centralisering osv.) och nätverk, som kan bidra till att deltagande 

organisationer känner sig tvingade att använda sig av ny teknik/nytt IT-

system, spelar roll. Även gemensamma referensramar och hur pass 

välorganiserade dylika nätverk är tenderar att ha betydelse. Kopplat till den 

här studien torde det här finnas en del förklaringar till upplevelsen av 

begränsade resurser och utvecklingsmöjligheter. Det är många som ska enas 

om hur mycket resurser som ska satsas och vad det ska satsas på. Olika 

myndigheter har förmodligen olika behov utgående från sin verksamhet, 

omfattning och storlek. Vilka konsekvenser det får för både resurstilldelning, 

systemutveckling och hela beslutsprocessen är inte alltid tydliggjort för 

användarna av systemet.  
 

I såväl systemägarnas och användarnas berättelser framkommer det i olika 

sammanhang ett ”vi-och-dom” synsätt, vilket är förståeligt utgående från 

olika roller, men samtidigt kan tolkas som ett uttryck för en viss 

”maktkamp”. I användarnas berättelser blir det bl.a. i förhållande till 

systemägarna och deras makt gällande systemutveckling och att man fått 

”kämpa och stånga” för vissa förbättringar. Det framkommer också i 

förhållande till ledarskapet och upplevelsen av att man mer eller mindre blivit 

tvingade till ett nytt arbetssätt, ett nytt system och att de tidsvinster som 

ledningen förutspådde inte uppfyllts, att det inte gjorts någon uppföljning. 

Man benämner detta som ”myndighetstypiskt” och syftar då på den specifika 

myndigheten. Systemägarna har mera ett ”von oben” perspektiv och ser det 

som att motståndet till både ÄH-systemet och ett förändrat arbetssätt finns på 

användarnivå, inte på ledningsnivå. I systemägarnas berättelse görs däremot 

ingen reflektion över den egna rollen och maktpositionen i sammanhanget.  
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Här kommer vi in på organisatoriska aspekter som hör ihop med kultur, 

maktfrågor och ledarskap.  Doherty och King (1998a) menar att man vid 

systemutveckling och -införande behöver beakta strukturen, kulturen och hur 

makten distribueras i en organisation för att lyckas. Vid IT-initiativ inom 

offentlig sektor finns det ofta motstridiga målsättningar för IT-projekt kontra 

målsättningar för verksamheten. Individuella intressen, motstånd till 

förändring, interna konflikter, bristen på koppling mellan verksamhetens 

målsättningar och IT-projektet är utmaningar som behöver hanteras (Gil-

Garcia & Pardo, 2005, Indihar Stemberger & Jaklic, 2007). Enligt Lindblad-

Gidlund och Giritli Nygren (2011) behöver man vara medveten om 

användarnas olika organisatoriska positioner eftersom det är kopplat både till 

konkret organisatorisk makt och har betydelse för på vilket sätt man förhåller 

sig till och tar till sig ny teknik. Rose och Grant (2010) pekar på betydelsen 

av att ledningen försäkrar sig om att användarna ”är med på tåget” och att 

användarna förstår vikten och effekterna av e-förvaltningsinitiativ. Med 

utgångspunkt i den här studien blir det tydligt att kommunikation med syfte 

att skapa förståelse för förändring och kännedom om det pussel som 

myndigheten utgör, med olika relationer, maktförhållanden, intressen, 

värderingar kopplat till olika yrkesroller, uppdrag och positioner borde varit 

strategiskt viktigt vid införande av ÄH-systemet och det nya arbetssättet.  

5.1.1  Sammanfattning 

Det som framkommit här hör ihop med att vara medveten om ett flertal 

faktorer kopplade till kontexten. Det handlar t.ex. om organisationskulturen, 

förutsättningar, både organisatoriska och tekniska, för e-förvaltning och en 

organisations benägenhet till förändring och förmåga att fånga upp nya 

initiativ (se t.ex. Doherty & King, 1998a; Korteland & Bekkers, 2007; Nasi 

& Frosini, 2010). Det man kan fundera över är betydelsen av att de aktörer 

som gemensamt ska genomgå en förändringsprocess har med sig ”hela 

bilden”, dvs. känner till kontexten i ett större sammanhang, kring varför en 

förändring görs, hur den kommer att ske och vad den kommer att betyda för 

den enskilde och den yrkesrollen. För de som är de drivande i den här 

förändringsprocessen, dvs. ledningen, behöver det finnas kunskap om vikten 

av att beakta det sociala systemet, som i det här fallet skulle förändras och 

mer eller mindre ”införas” samtidigt med ÄH-systemet (se t.ex. Orlikowski, 

1992). Det handlar om frågor kopplade till bl.a. kultur, makt och status. Det 

behöver också finnas kunskap om vikten av hur man organiserar sig och 

tillför tillräckliga resurser i fråga om tid (t.ex. för kompetensutveckling) och 

pengar (t.ex. för systemutveckling) för att genomföra en så pass stor 

omställning som den som beskrivs i studien för att uppnå positiva och 

önskvärda effekter (se t.ex. Heeks, 2002).    
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5.2 Systeminförande – från design till införande 

För att få en bild av systeminförandet ombads systemägarna och användarna 

inledningsvis att berätta om utvecklandet/designandet av systemet, dvs. vem 

utvecklade och på vilket sätt involverades verksamheten och användarna. De 

ombads även att berätta om själva införandet av systemet med syfte att få en 

bild av om det fanns någon uttalad strategi, plan, process, organisation för 

införandet, hur det kommunicerades, informerades och om utbildningar 

genomfördes. Gällande systeminförande handlar det utgående från tidigare 

presenterad teori om att vara medveten om faktorer kopplade till design- och 

utvecklingsstrategier (t.ex. användarnas deltagande; relationen designer/ 

utvecklare och användare; utvecklingskontexten) samt systeminförande-

processen (t.ex. kommunikation; information; utbildning; användar-

kännedom).   

 

Systemägarnas och användarnas syn på utvecklandet av ÄH-systemet skiljer 

sig till en del från varandra. Detta gäller framförallt kopplat till delaktighet i 

utvecklandet av ÄH-systemet och det blir tydligt att gränssnittet mellan 

systeminförande, i betydelsen från design till själva införandet, och 

användande behöver uppmärksammas. Med andra ord behöver man vara 

medveten om vilka design- och utvecklingsstrategier som tillämpas, hur 

dessa relaterar till själva systeminförandeprocessen och hur den återkoppling 

som görs från användarna hanteras. Systemägarna har en tydlig uppfattning 

av att verksamheten varit med i utvecklandet av systemet bl.a. genom att 

systemägarna själva är företrädare för verksamheten och att det är 

verksamheten som hela tiden bidragit och fortsättningsvis ska bidra med 

input för den fortsatta utvecklingen. Användarna har inte den bilden. De ser 

det som att ”någon annan” har utvecklat systemet, att man inte har blivit 

lyssnad på och att man fått kämpa för sina förslag till utveckling, att man fått 

”säga ifrån”. Man saknar återkoppling när man gett utvecklingsförslag och 

tror inte alltid på eller förstår inte förklaringar till varför utvecklingsförslagen 

inte blir av. Samtidigt finns det ett intresse av att få delta mer i utvecklandet 

av ÄH-systemet. Att ta tillvara användarnas färdigheter och erfarenheter i 

design- och utvecklingsprocessen ses som en viktig faktor för sannolikheten 

att IT-system integreras i arbetspraktiken (Winter, 2013, s. 22). Systemägarna 

är till vissa delar medvetna om kritiken kopplad till systemutvecklingen och 

arbetar för att förbättra sig. Samtidigt konstaterar de att systemutvecklingen, 

som sker hos den externa leverantören, inte alltid är möjlig pga. av att det inte 

passar ÄH-systemet och att de externa leverantörerna inte alltid vetat vad de 

lovat i förhållande till myndighetens komplexa verksamhet. Utvecklingen av 

ÄH-systemet sätter också fokus på vikten av att vara medveten om 

betydelsen av i vilken kontext utvecklingen av ett system sker i förhållande 

till den kontext där införandet och användandet äger rum (se t.ex. Heeks, 

2005).  
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I det här sammanhanget behöver man vara medveten om att den verksamhet 

som bedrivs vid myndigheten är komplex och omfattar en mängd varierande 

verksamhetsområden som styrs av lagar och förordningar kopplade till ett 

flertal politikområden. Samtidigt är utvecklandet av ÄH-systemet ett 

nationellt projekt med ett tjugotal deltagande myndigheter som ska komma 

överens om resurstilldelning och utvecklingsprioriteringar, vilket påverkar 

utvecklings- och beställningsprocessen, men också återkopplingen till 

användarna. Något som också gör att principer om användardeltagande och 

att se till att rätt personer deltar i utvecklandet av IT-system är en utmaning, 

men där behovet av att vara tydlig med hur utvecklingsprocessen ser ut blir 

avgörande. Det finns från användarnas sida en uppfattning om att ”fel” 

personer drivit systemutvecklingen och att det i sin tur påverkat acceptansen 

av ÄH-systemet. Det framkommer i systemägarnas berättelse att 

verksamheten och användarna ska bidra med utvecklingen, medan 

användarna inte riktigt har den upplevelsen eller samma bild av vad det 

innebär. I det här fallet blir det tydligt att bilden av vem som deltagit och ska 

delta i utvecklandet av ÄH-systemet och hur det ska gå till inte tycks vara 

kommunicerad i tillräcklig omfattning. Här kan man se att det finns ett 

gränssnitt mellan kontext, systeminförande (från design/utveckling till 

införande) och användande som bör noteras. Det handlar om att känna till 

organisatoriska förutsättningar och aspekter, och användarna av systemet, 

kopplat till möjliga design- och utvecklingsstrategier, systeminförande-

processer och på vilket sätt dessa olika komponenter relaterar till varandra. 

 

Inför införandet uppmärksammades myndigheten bland annat på behovet av 

omfattande utbildningsinsatser och kommunikation för att medarbetarna 

skulle förstå och bli delaktiga i förändringen och implementeringen. I interna 

underlag skrevs det fram som kritiska framgångsfaktorer. I systemägarnas 

berättelse blir det tydligt att man hade en införandeplan där myndigheten 

skulle utse ÄH-samordnare, man utbildade desamma för att de i sin tur skulle 

införa och utbilda vidare på myndigheten. En interaktiv utbildning och 

handbok kopplat till ÄH-systemet togs fram som hjälpmedel och stöd. 

Systemägarna konstaterar dock att det kanske inte alltid var de mest lämpliga 

som utsågs till ÄH-samordnare, att de inte var beredda på att åta sig 

införande- och utbildningsuppdraget i praktiken. ÄH-samordnare utgick ofta 

från sin egen horisont eller yrkesroll och såg inte hela bilden och alla 

funktioner i det nya systemet. Systemägarna upplever också att det 

utbildningsmaterial som tagits fram använts med olika intensitet. En bild som 

bekräftas av användarna och där orsaken uppges vara tidsbrist. De redogör 

för ett införande som innebar att man hade kort förberedelsetid. Användarna 

fick fokusera på att arbeta skarpt i ÄH-systemet nästan på en gång och fick 

efterhand lära sig via ”mun-mot-mun”-metoden bl.a. med hjälp av ÄH-

samordnarna. De upplever att detta har påverkat användandet av systemet. 

T.ex. att man inte kan alla finesser och funktioner som kanske skulle 



 

 

  48 (70) 
 

 

underlätta i det dagliga arbetet. En annan aspekt som kommer upp i 

sammanhanget kring införandet av ÄH-systemet är att användarna berättar att 

de i flera år hade hört om ÄH-systemet (eftersom det infördes stegvis), 

systemets prestandaproblem, att det inte var färdigt m.m. Det hade med andra 

ord skapats ett dåligt rykte kring ÄH-systemet och det spreds i 

organisationen. Systemägarna är också fullt medvetna om detta och ser det 

som en ”lång uppförbacke” när det gäller att arbeta bort ryktet och börja 

sprida goda rykten om nyttan och få användarna att inse att ”det rör mig”. 

Systemägarna konstaterar att man hade en plan för införandet med inte för 

det nya arbetssättet. I den konsekvensanalys som togs fram åt myndigheten 

inför införandet pekar man på detta som en kritisk faktor, dvs. att ÄH-

systemet var mer än ett nytt system, det var ett nytt arbetssätt som krävde 

förberedelsearbete både på det pedagogiska planet och gällande 

information/utbildning.  

 

Vid införande av IT-system är kommunikation, lärande och förståelse (sense-

making) centralt (Korteland & Bekkers, 2007). Det blir tydligt utgående från 

berättelserna att teori inte alltid möter praktik. Framtaget utbildnings- och 

informationsmaterial kom inte till användning pga. att de som det var riktat 

till inte hade resurser i form av tid. De hann eller avsatte inte tid för att gå 

utbildningar och ta till sig informationsmaterial. Behovet av resurser berördes 

delvis redan i föregående avsnitt om organisatoriska aspekter, men 

problematiken kan också kopplas till betydelsen av att ha mer grundläggande 

kännedom om användarna. På vilket sätt förhåller de sig till det nya 

systemet? Behöver informations- och utbildningsmaterial 

målgruppsanpassas? Detta som några exempel.  

 

Även ifråga om ÄH-samordnare, dvs. tanken om något slags super-users 

eller ambassadörer för systemet, blir utfallet inte helt planenligt. Något som 

systemägarna kopplar till att ”fel” personer, i betydelsen inte har rätt 

kompetens för uppdraget, utsågs. Men det kan också förstås utgående ifrån att 

användarna upplevt ÄH-samordnarnas uppdrag som oklart. Användarna har 

inte haft en tydlig bild av vad ÄH-samordnare ska bidra och hjälpa till med, 

och vilka krav användarna kan ställa på dem.  

5.2.1 Sammanfattning 

Det som framkommit här är olika bilder kopplade till det som kan benämnas 

design- och utvecklingsstrategier. Konsekvenserna av att detta påvisas bland 

annat i att förtroendet för systemutvecklandet bland användarna är relativt 

litet och att det finns en frustration bland användarna gällande vem som 

egentligen utvecklat systemet och möjligheterna för systemutveckling. 

Samtidigt menar systemägarna att systemet utvecklats av verksamheten och 

att det är verksamheten som ska stå för den fortsatta utvecklingen. Det man 

kan fundera över är betydelsen av att de som använder systemet verkligen är 
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och känner att de är med i systemutvecklingen och på vilket sätt det i 

slutändan påverkar användandet och upplevelsen av systemet. För att 

återkoppla till teorin så har det konstaterats att när ett nytt IT-system införs i 

en organisation och effekten av det inte möter förväntningarna så bottnar det 

ofta i att systemet inte är verksamhetsstödjande (Broberg, 2009) eller 

handlingsbart, är svårt att använda (Cronholm & Goldkuhl, 2010; Gil-Garcia 

& Pardo, 2005), eller inte passar användarnas verklighet (Heeks, 2002; 

Korteland & Bekkers, 2007). Tillvägagångssättet vid systemutvecklingen 

(Broberg, 2009) och gapet mellan design och verklighet (Heeks, 2002) ses 

ofta som förklaringar till dessa ”missanpassningar”. Här kan man bl.a. ställa 

sig frågan vilken betydelse det har att systemutveckligen sker externt och att 

ett s.k. sektoriellt utanförskap (Heeks, 2005) förmodligen uppstår i och med 

det.  

 

Det som också träder fram är betydelsen av själva systeminförandeprocessen 

där utbildning, information och kommunikation (se t.ex. Korteland & 

Bekkers, 2007) är centrala faktorer. Här blir dylika faktorer förmodligen än 

viktigare i och med att det i samband med att ett nytt IT-system införs och 

samtidigt förs in ett nytt arbetssätt. En mängd planerade insatser fick inte de 

effekter man hade hoppats på, en del insatser blev inte av och i vissa fall hade 

de som insatserna var ämnade för inte möjlighet att delta. Detta har givetvis 

fått följder för användandet och upplevelsen av ÄH-systemet bland 

användarna. Ytterligare en aspekt som behöver lyftas in i det här 

sammanhanget är det som Lindblad-Gidlund och Giritli Nygren (2011) berör 

gällande att ha kännedom om hur användarna förhåller sig till 

införandeprocessen, deras engagemang och uppfattning kopplat till teknik/IT-

system. Det handlar om att vara medveten om och förstå det politiska 

perspektivet, dvs. att när ett IT-system införs i en verksamhet så görs det 

utgående från en idé och vissa värderingar och dessa behöver inte 

sammanfalla med användarnas värderingar, vilket kan skapa motstånd vid 

införandet. Den faktorn kopplat till konflikter som kan uppstå i samband med 

att IT-system implementeras i organisationer (Lamb & Kling, 2003) har i det 

här sammanhanget troligen inte fått tillräcklig uppmärksamhet, eller som 

systemägarna uttrycker det: man hade en plan för införandet med inte för det 

nya arbetssättet.   

 

5.3 Användande – användarperspektiv och nytt arbetssätt 

Systemägarna och användarna ombads att berätta om användandet av 

systemet kopplat till frågor om upplevelser av användandet, förhoppningar 

och farhågor. Tanken var att få en bild av både subjektiva (t.ex. attityd; 

värderingar; intresse; motivation; nytta; användbarhet) och organisatoriska 
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faktorer (t.ex. kompetens; status; social påverkan; infrastruktur; förändrings-

process) som skrevs fram i teorikapitlet och som kan kopplas till användande. 

 

Systemägarna och användarna har en gemensam bild av positiva effekter 

kopplade till användandet av ÄH-systemet. Effekterna relaterar till 

tillgänglighet, ärenden och handlingar som man tidigare fick gå omkring och 

leta på kollegors rum finns nu digitalt i ÄH-systemet. Det har blivit mer och 

”ordning och reda” på handlingar och överlämning av ärenden har 

underlättats. Detta sammanfaller också med myndighetens intentioner att man 

med hjälp av systemet bland annat skulle säkerställa att man får tag i rätt 

dokument vid rätt tillfälle. 

 

Bilden blir en annan när det gäller själva användandet av ÄH-systemet. 

Användarnas berättelse är mer detaljerad och vittnar bl.a. om upplevda 

funktions- och säkerhetsbrister med ÄH-systemet. I jämförelse med tidigare 

system och arbetssätt upplever man skillnader i användbarheten (”mera 

klickande och scrollande”) och att nya moment i den digitala 

ärendehanteringen bidrar till att allt tar längre tid. Irritationen över att ett 

ofärdigt, inte färdigutvecklat, system införts och systemets prestandaproblem 

blir tydlig. Den bilden möts av systemägarnas berättelse om behovet av att 

användarna ser nyttan med systemet, att de kommer över tröskeln och börjar 

använda det och att de tar sig tid att utbilda sig för att se hur ÄH-systemet 

fungerar och hur man ska jobba.  

 

Här framkommer olika uppfattningar om vad som bidrar till 

systemanvändande. Systemägarna lägger ganska långt ansvaret på 

användarna själva, att de behöver se till att de har systemkompetens så att de 

kan använda ÄH-systemet som det var tänkt och därmed se nyttan med 

systemet. Men här finns många bakomliggande faktorer som användarnas 

värderingar, attityder, intressen och motivation kopplat till både själva 

systemet, och till det egna arbetet, yrkesrollen och organisationen, som 

behöver tas i beaktande och bemötas i processen för att använda ÄH-systemet 

(se t.ex. Ouadahi, 2008; Venkatesh et al, 2003). Användarna har mer fokus på 

själva ÄH-systemet, användandet i praktiken och upplevelsen av att det inte 

fullt ut möter deras behov. Det blir tydligt att IT-systemets funktionalitet och 

”matchning” till organisationen och dess verksamhet också behöver lyftas. 

Samtidigt behöver det nya arbetssättet, de förändrade yrkesrollerna, som 

införandet av ÄH-systemet medförde ges möjlighet att diskuteras och prövas 

ytterligare. Upplevelsen av att den förändringsprocess, som införandet av 

ÄH-systemet innebar, inte fullt ut har kommunicerats och förankrats blir 

tydlig utgående från både systemägarnas och användarnas berättelser. Något 

som kan diskuteras i förhållande till att det i underlag som presenterades för 

myndigheten inför införandet av systemet pekades på vikten av att ledningen 
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formulerade och kommunicerade en tydlig målbild och genomförde insatser 

för att öka medarbetarnas medverkan, förståelse och delaktighet i 

förändringen samt implementeringen. 

 

I användarnas berättelse blir det tydligt att det finns ett maktförhållande 

kopplat till både yrkesstolthet och status samtidigt som det finns en osäkerhet 

kring de nya yrkesrollerna. Det handlar bl.a. om att man ska få göra det man 

är bra på (dvs. handläggning kontra administration). Det uttrycks som att de 

som startar och avslutar ärenden inte ska behöva lära och kontrollera de som 

handlägger själva ärendet.  När någon inte följer överenskommelserna i det 

nya arbetssättet upplevs det ibland som ”ren och skär nonchalans”. Den 

bilden förstärks av systemägarna som menar att de nya yrkesrollerna ännu 

inte landat i organisationen och att det handlar både om dåligt 

självförtroende, dvs. man vågar t.ex. inte rätta varandra när det görs fel och 

om status, dvs. lön och utbildningsbakgrund. Bl.a. görs en jämförelse med 

när skrivcentralerna på myndigheterna försvann på 1970- och 80-talen och 

det ramaskri som uppstod när varje tjänsteman fick en PC på sitt skrivbord. 

Här kommer de också in på generationsfrågan och menar att den spelar roll 

för acceptansen av ÄH-systemet och arbetssättet. Det uttrycks som att de 

yngre ser ingen status i ärendehanteringen kopplat till ÄH-systemet, medan 

de äldre inte befattar sig med systemet. Användarens position i en 

organisation kopplat till makt och status, det personliga förhållandet till 

teknik, kompetens, den sociala påverkan (Lindblad-Gidlund & Giritli 

Nygren, 2011; Venkatesh et al, 2003) är faktorer som det är värt att notera i 

det här sammanhanget. Här tydliggörs ytterligare behovet av 

användarekännedom vid införande av IT-system, och behovet av att förstå de 

förändringar genomförs (se t.ex. Martin, 2007). 

 

5.4 Resultat 

Ovan har systemägarnas och användarnas berättelser, kopplat till 

myndighetens intentioner, om införandet och användandet av det nya IT-

systemet, analyserats. Vilka erfarenheter kan vi göra utgående från den 

analysen för att därmed bidra till ökad kunskap om införande av IT-system i 

offentlig verksamhet? I analysen påvisas ett par gap (gaps) mellan de olika 

berättelserna och intentionerna. I det här avsnittet presenteras dessa i form av 

studiens resultat. Det är olika aspekter som också mer generellt kan bidra till 

förståelse av och förklaringar till upplevelser och resultatet av införande av 

nya IT-system i offentlig verksamhet. 
  

I introduktionen till den här studien framgick att den bygger vidare på 

tidigare fallstudier med fokus på e-förvaltning och införande av IT-system/ny 

teknik i offentlig verksamhet (se t.ex. Barca & Cordella, 2006; Heeks, 2005; 
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Korteland & Bekkers, 2007; Ouadahi, 2008). Med utgångspunkt i det som 

hittills framkommit kan man också konstatera att studien genererar kunskap 

utgående från ett fall där implementeringen inte helt lyckats. Något som 

hittills varit ett eftersatt sätt att bygga kunskap ifrån eftersom många studier 

om implementeringar av IT-system beskrivs utgående från framgångsfaktorer 

(Axelsson, Melin & Söderström, 2011). 

 

Studiens kunskapsbidrag handlar om att fokusera betydelsen av att relatera 

och analysera olika aktörers intentioner (myndighet) och berättelser 

(systemägare och användare) kopplat till införandeprocessen för att förstå och 

nyansera resultat vid implementering av IT-system. Utgångspunkten för 

studien är att ramen för implementering av IT-system utgörs av kontext, 

systeminförande och användande. Den ramen fylls med olika innehåll 

(intentioner/berättelser/upplevelser/tolkningar) beroende av om det är 

myndighetens, systemägarens eller användarens perspektiv som återges. Det 

är det som den här studien velat synliggöra, beskriva och analysera för att 

bidra med kunskap om gap mellan olika perspektiv vid införande av IT-

system. Något som i sin tur kan förklara huruvida införande av IT-system 

upplevs som framgångsrika respektive misslyckade. 

 

Utgående från studiens analys framträder fem tydliga gap mellan de olika 

berättelserna och intentionerna. Jag väljer att härefter benämna gapen som 

aspekter som det är värt att beakta vid systeminförande i offentlig 

verksamhet. Dessa är: 

 Förståelsen av sammanhanget och syftet 

 Resurser i tid och pengar 

 Organisation och struktur för systemutveckling och -införande 

 Information, kommunikation och utbildning 

 Att förstå användaren och därmed organisationens förutsättningar 

 

Förståelsen av sammanhanget och syftet 

I analysen framkommer att det fanns en viss skevhet mellan myndighetens 

intentioner och de bilder som återgavs av systemägarna och användarna 

kopplat till kontexten. De aktörer som berörs av en förändring, som t.ex. 

införande av ett nytt IT-system och ett förändrat arbetssätt behöver förstå 

sammanhanget och syftet med den förändringen. Att ha en gemensam 

förståelse av varför ett nytt IT-system ska införas och i vilken kontext det 

görs har betydelse för möjligheten till kommunikation, systemutveckling och 

implementering. Det handlar om att skapa medvetenhet (se t.ex. Martin, 

2007). Min uppfattning är att det inom offentlig sektor är, liksom det säkert 

även är inom privata sektorn, viktigt att förstå kontexten. Det handlar om att 

både som ledare och medarbetare ha med sig perspektivet att man är till för 

medborgarna, att man arbetar ”i samhällets tjänst”, att det är skattebetalarnas 

pengar, att olika nivåer inom offentlig sektor (nationellt, regionalt och lokalt) 
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påverkar osv. Dessa utgör viktiga (makt)aspekter och ställer krav på den 

sektor man är verksam i. Den specifika myndighetens förutsättningar och 

utvecklingspotential påverkas också av faktorer som verksamhetens bredd, 

organisationens storlek, kultur och kompetenser (se t.ex. Heeks, 2005; 

Korteland & Bekkers, 2007). Det är ett pussel med många bitar som ska 

läggas för att skapa en gemensam bild av sammanhanget och medvetenheten 

om syftet med ett systeminförande. 

 

Resurser i tid och pengar 

Användarnas upplevelse av tidsbrist, systemägarnas berättelse om brist på 

pengar och myndighetens förväntade kvalitets- och tidsvinster är olika bilder 

men alla kopplade till frågan om resurser. Att genomföra en förändring i en 

organisation, i det här fallet kopplat till IT-system och arbetssätt, kräver 

resurser. Den bild jag får, utgående från de olika berättelserna och den 

litteratur (se t.ex. Martin, 2007) jag tagit del av inom ramarna för den här 

studien, visar på att det behövs tid för förändring, processanalyser och            

-utveckling, kompetensutvecklingsinsatser, det egna lärandet i förhållande till 

systemet, kommunikation och implementering för att det nya systemet och 

arbetssättet ska kunna möjliggöras och accepteras. Det behövs också 

ekonomiska resurser (se t.ex. Heeks, 2002) för att driva den här typen av 

förändrings- och utvecklingsprojekt och för att konkret kunna fortsätta 

utveckla systemet. Återigen tror jag att man här behöver vara uppmärksam på 

den kontext man verkar i, dvs. den offentliga sektorn, och vilka 

förutsättningar det skapar för resurstilldelning. Vad jag avser är faktorer som 

begränsningar i möjligheten till långsiktiga satsningar när resurser utgår från 

årliga statliga anslag och direktiv och verksamheten styrs av ettåriga budgetar 

baserade på äskanden och förhandlingar. Här torde strategiska prioriteringar 

för långsiktig resurstilldelning bli avgörande. 

 

Organisation och struktur för systemutveckling och -införande 

I systemägarnas berättelse framträder en bild av en komplex organisation för 

systemutveckling och -införande och ur användarnas berättelse en otydlighet 

kring processen. Det finns också lite olika förväntningar på varandra. 

Utgående från empirin och tidigare forskning (se t.ex. Heeks, 2005) behöver 

de organisatoriska och strukturella ramarna för systemutveckling och 

systeminförande och på vilket sätt detta organiseras och genomförs i 

praktiken uppmärksammas. Även här upplever jag att det handlar om att 

kunna matcha kontexten och den komplexitet som ofta kännetecknar offentlig 

verksamhet kopplat till både lagstiftning, omfattning och innehåll/bredd. Det 

här kräver tydlighet gällande planer, strategier och processer för hur man 

organiserar och genomför själva systemutvecklingen och -införandet. Det 

behövs också klargöras och kommuniceras i organisationen vem som ingår i 

det arbetet, på vilka premisser och på vilket sätt. Det kräver också att man i 
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det här arbetet tar tillvara olika kompetenser (t.ex. arbetsgrupper på olika 

nivåer) och att man ”pratar samma språk” oberoende av om utvecklings- och 

införandeinsatserna görs av externa eller interna konsulter. Något som också 

framkommit i tidigare forskning kopplat till införande av IT-system i 

offentlig verksamhet (se t.ex. Heeks, 2005).  

 

Information, kommunikation och utbildning 

Utgående från myndighetens intentioner, återgivet av systemägarna, och i 

jämförelse av den bild som användarna återger gällande bl.a. 

utbildningsinsatser kopplade till införandet av ÄH-systemet blir det tydligt att 

teori inte alltid möter praktik. Övergripande planer behövs för informations-, 

kommunikations- och utbildningsinsatser vid ett förändringsarbete, som det 

som aktualiseras i den här studien (se t.ex. Martin, 2007; Korteland & 

Bekkers, 2007). Min erfarenhet från förändringsarbete ger vid handen att 

även strategier för hur dessa ”siprar” ner och förverkligas i organisationen 

behöver tas fram. Ett noggrant övervägande av vilka kommunikationskanaler 

och utbildningsinsatser/-aktiviteter man använder sig av och en fokusering på 

målgrupper när olika insatser genomförs behöver också göras. Det handlar 

också om att vara medveten och bemöta informationslogistiska utmaningar 

som att se till att rätt person får rätt information vid rätt tid för att i sin tur 

kunna agera/handla. Uppföljning och kvalitetssäkring av genomförda 

informations-, kommunikations- och utbildningsinsatser för att få en bild av 

hur insatserna tas emot, används och landar i verksamheten är även det 

viktigt (se t.ex. Martin, 2007). 

 

Att förstå användaren och därmed organisationens förutsättningar 

Det är många faktorer som påverkar användaren och användandet vid 

införandet av ett nytt IT-system och ett förändrat arbetssätt. I systemägarnas 

och användarnas berättelser framkommer det i olika sammanhang aspekter 

som kan kopplas till betydelsen av användarkännedom, och kanske till och 

med kännedom om arbetssätt, och vilka konsekvenser det får när kännedom 

saknas eller inte är tillräckligt underbyggd. Att ha kännedom om användarna, 

deras attityder, värderingar, kompetenser, ålder, utbildningsbakgrund m.m. 

ger en bild av organisationens förutsättningar, utmaningar och möjligheter 

kopplade till förändring (se t.ex. Oudahai 2008). Frågor kopplade till status, 

position och makt (se t.ex. Lindblad-Gidlund & Giritli Nygren, 2011) är 

också viktiga att beakta i professionella organisationer som t.ex. 

myndigheter. Det handlar om att ha kunskap om det sociala systemet för att i 

slutändan kunna matcha och kombinera med det tekniska systemet (se t.ex. 

Orlikowski, 1992).  
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5.4.1 Sammanfattning 

Vad kan då dessa resultat användas till och bidra till såväl i den här specifika 

myndighetskontexten som i ett bredare e-förvaltningssammanhang? Min 

studie visar att när man påbörjar ett dylikt utvecklingsarbete, som 

myndigheten i den här studien har gjort, med införande av ett nytt IT-system 

och arbetssätt, är det initialt viktigt att kritiskt granska och analysera 

utgångsläget utgående från frågeställningar som ger svar på: 

 Kontextuella förutsättningar: Var befinner vi oss, vad och vem har vi 

att förhålla oss till och vart ska vi? Vad har vi för resurser? Vilka är 

våra planer och strategier?  

 Sociala förutsättningar: Vem har vi att använda oss av? Vilka är våra 

kompetenser?  

 Tekniska förutsättningar: Vad har vi att använda oss av? Vilka är våra 

verktyg/medel? 

Men min åsikt är att det handlar inte enbart om att skapa kunskap om 

utgångsläget utan också om behovet av att ha möjligheten att följa upp och 

makten att eventuellt justera planer, strategier och insatser under resans gång. 

 

5.5 Metodreflektion  

Det är en grundförutsättning att en studie på den här nivån ska hålla god 

vetenskaplig kvalitet. Därmed är det också av vikt att fundera kring vad som 

bidrar till kvalitet i en kvalitativ studie och specifikt i den här studien. Jag 

finner det framför allt angeläget i det här fallet där jag genomfört studien på 

min egen arbetsplats och som kollega till informanterna. Något som jag har 

reflekterat över i metodkapitlet och förhållit mig till under hela processen, 

dvs. jag har varit medveten om min situation, men jag har valt att se det som 

en värdefull komponent i min studie istället för att helt försöka ”eliminera” 

det som drivit mig att genomföra studien. Mina tidigare studier i offentlig 

förvaltning, mina erfarenheter från tidigare genomförda förändringsarbeten 

och kunskap om offentlig sektor är också bidrag som finns med i hela 

undersökningsfasen och i min förståelse av det studerade och som 

förmodligen nyanserat mina tolkningar av studiens resultat. Det är viktigt att 

den som läser den här studien har med sig den bilden av att det är med det 

”bagaget” som studien genomförts och presenterats. 

 

Jag har tidigare i metodkapitlet bitvis varit inne på vad som bidrar till kvalitet 

i en kvalitativ studie. I det här avsnittet vill jag dock lyfta ytterligare ett par 

aspekter och tydliggöra hur min studie förhåller sig till dessa. 

 

God kvalitativ forskning är relevant, aktuell, betydelsefull, intressant eller 

”väckande” (Tracy, 2010). I introduktionen redogör jag för studiens relevans 

och aktualitet kopplat till samhällsdebatten och positionerar den i den 
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offentliga förvaltningens pågående förändringsprocess e-förvaltning där IT-

system ses som ett drivmedel för utveckling. I det vetenskapliga 

sammanhanget bidrar min studie med att verifiera redan kända faktorer som 

påverkar vid införande av nya IT-system med erfarenheter från offentlig 

verksamhet. Kvalitet i en kvalitativ studie handlar också om på vilket sätt 

(teoretiskt, praktiskt, moraliskt, metodologiskt) den gör betydande bidrag till 

forskning, dvs. bidrar studien till ökad kunskap, förbättrad praktik osv. 

(Tracy, 2010). Ur ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv upplever jag att 

min studie bidrar genom att den testar en modell, en utvecklad kombination 

av tidigare etablerade begrepp som kontext, systeminförande och 

användande, i ett sammanhang (svensk offentlig verksamhet på regional 

nivå) där dylika kvalitativa studier inte är frekvent förekommande. Jag 

upplever också att studien bidrar med praktiskt betydande kunskap i och med 

att resultaten belyser och bekräftar faktorer/aspekter som bör beaktas vid 

införande av nya IT-system i offentlig verksamhet.  

 

En kvalitativ studie av god kvalitet uppnår sitt syfte, använder sig av metoder 

och tillvägagångssätt som passar frågeställningarna och förenar på ett 

meningsfullt sätt litteratur, frågeställningar, resultat och tolkningar med 

varandra (Tracy, 2010). Det handlar om att studien ska ”hänga ihop” och att 

det finns en röd tråd att följa, vilket hela tiden varit målsättningen i min 

studie. Genom att lotsa läsaren från det stora sammanhanget med e-

förvaltning i fokus via mitt syfte och mina frågeställningar till det mindre 

sammanhanget med införandet av ett IT-system och ett nytt arbetssätt vid en 

myndighet kopplat till teorier, empiri och resultat hoppas jag att den röda 

tråden tydliggjorts.  

 

Kvalitativ forskning influerar eller påverkar också genom estetiskt, tilltalande 

framställning, naturalistisk generalisering och överförbara resultat (Tracy, 

2010). Min målsättning med studien är att den ska tilltala och väcka tankar 

hos läsare och att studiens resultat och kunskapsbidrag ska upplevas och vara 

överförbara till motsvarande sammanhang i offentlig verksamhet. Med 

anledning av studiens upplägg och omfattning ges inte möjlighet till 

”formell” generalisering, men genom att bygga vidare på och till vissa delar 

verifiera tidigare kunskap blir resultaten ändå på ett sätt generaliserbara. 

Studien bidrar förhoppningsvis till att de som tar del av den känner igen sig 

och inspireras till ny kunskap som i sin tur influerar till och genrerar (nya) 

handlingar ute i verkligheten.  
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6 Avslutning  
Den här studien har utgått från problematiken kring införandet av ett nytt IT-

system. Problematiken vid implementering av nya IT-system kretsar ofta 

kring att resultatet inte blir det tänkta och frågan om vad som händer och vad 

det är som gör att införandet av ett nytt IT-system upplevs som framgångsrikt 

eller inte utgör därmed grunden för studien. Arenan för studien har varit 

offentlig verksamhet, en svensk myndighet. Att studien genomförts i den 

kontexten relaterar till att det utgående från tidigare forskning finns ett behov 

av att fokusera på organisationer inom offentlig förvaltning när man 

diskuterar informationslogistiska utmaningar, behov, användande och resultat 

av IT-system. Det torde ligga i såväl samhällets som i ett samhällsekonomiskt 

intresse att den offentliga förvaltningen skapar en mer effektiv förvaltning 

som ger rätt service till lägre kostnader och med ökad tillgänglighet bl.a. med 

hjälp av den teknik som idag, och framöver, finns tillgänglig. En annan 

aspekt som skapat intresset för att genomföra studien i offentlig verksamhet 

relaterar till att just e-förvaltningsinitiativ och deras eventuella misslyckande 

handlar om mer än enbart ekonomiska förluster. Det handlar också om 

förluster kopplade till politiskt stöd, moral, trovärdighet och tillit. 

 

Studiens problemformulering, som bottnade i frågan om vad som händer när 

ett nytt IT-system införs vid en myndighet, angreps ur ett socio-tekniskt 

perspektiv. Det innebar att studiens teoretiskt utgick ifrån att IT-system i sig 

inte leder till förändrade arbetssätt, ökad produktivitet eller effektivitet, utan 

systemet behöver aktiveras av människan för att tekniken ska kunna skapa 

värde och effekt i en verksamhet. Med detta som utgångspunkt och utgående 

från tidigare forskning sattes ett teoretiskt ramverk och skapades en teori- och 

analysmodell bestående av delarna kontext, systeminförande (från design till 

införande) och användande. Genom att via olika dokument ta del av 

myndighetens intentioner med att införa ett nytt IT-system och genom att 

intervjua systemägare och användare för att få ta del av deras upplevelser av 

systeminförandet var syftet att kunna jämföra de olika aktörernas berättelser 

utgående från teori- och analysmodellens delar kontext, systeminförande 

(från design till införande) och användande. Syftet med jämförelsen var att 

kunna synliggöra eventuella gap mellan de olika aktörernas berättelser, dvs. 

om de olika aktörerna lyfte olika faktorer kopplade till kontext, 

systeminförande (från design till införande) och användande i sina 

intentioner/berättelser. Kunskapen om dessa gap mellan myndighetens, 

systemägarnas och användarnas perspektiv tolkades i sin tur som olika 

aspekter som i det här sammanhanget, erfarenheter från införandet av ett nytt 

IT-system vid en svensk myndighet, kunde bidra till förståelsen av och 

förklaringar till upplevelsen och utfallet av systeminförandet. 

 

Studiens frågeställningar var: 
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 Hur ser systemägarnas och användarnas berättelser om införandet och 

användandet av det nya IT-systemet ut? 

 Hur förhåller sig de berättelserna till varandra och till myndighetens 

intentioner vid införandet av det nya IT-systemet? 

 Hur kan erfarenheter kopplade till jämförelsen mellan myndighetens 

intentioner och systemägarnas och användarnas berättelser bidra till 

ökad kunskap om införande av IT-system i offentlig verksamhet? 

 

För att kunna svara på studiens första frågeställning behövde systemägarnas 

och användarnas berättelser om införandet och användandet av det nya IT-

systemet fångas in. De ombads därför vid intervjutillfällena att berätta om 

varför myndigheten införde ett nytt IT-system; om utvecklandet/ designandet 

och införandet av systemet; om användandet av systemet.  

 

Systemägarna berättade att det nya IT-systemet infördes för att kunna möta 

regeringens uppdrag att bli en e-myndighet, de nya kraven på effektivitet och 

förnyade arbetssätt. De berättade om en systemutveckling där 

verksamhetsföreträdare bidrog, och fortsättningsvis ska bidra, till den 

innehållsliga utvecklingen medan de tekniska lösningarna hanteras av extern 

konsult/leverantör. De lyfte också problemet med de begränsade resurserna 

för systemutveckling och det stora antalet intressen som ska tillgodoses i och 

med att systemet är ett gemensamt nationellt projekt med ett tjugotal 

deltagande myndigheter. Ytterligare berättade systemägarna om ett stundtals 

jobbigt systeminförande som gjordes stegvis över en längre tid, 

verksamhetsområde för verksamhetsområde och där lokala samordnare, med 

ansvar för införandet och att utbilda användare på myndigheten utsågs. 

Utbildningsmaterial och -insatser togs fram, men någon uppföljning av olika 

insatser genomfördes inte. Slutligen framkom det i systemägarnas berättelse 

kopplat till användandet att systemet brottades med prestandaproblem och att 

användarna inte alltid såg och upplevde nyttan med det nya systemet. Något 

som systemägarna ansåg hade att göra både med att användarna behöver 

ytterligare utbildas och förstå vad det nya IT-systemet innebar för arbetssättet 

på myndigheten och att systemet fortsättningsvis behöver utvecklas. 

 

Användarna berättade om modernisering och ensat arbetssätt som orsak till 

att ett nytt IT-system infördes på myndigheten. När de berättade om 

systemutveckling såg de det inte som att de varit med i utvecklandet av 

systemet även om det framgick att de bidragit med vissa 

verksamhetsspecifika funktioner. De var kritiska till systemutvecklingen att 

det tog för lång tid, att de hänvisades till begränsade resurser när 

utvecklingsförslag inte genomfördes och att det var dåligt med återkoppling 

gällande de utvecklingsförslag som lämnades in. Användarna berättade om 

ett systeminförande som känntecknades av kort framförhållning vilket bidrog 

till att alla inte hann med eller fann tid till förberedelser som t.ex. att gå 
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utbildning i systemet. Slutligen berättade de om ett systemanvändande som 

inneburit en del fördelar som t.ex. ökad transparens och tillgänglighet. 

Samtidigt upplevde man nackdelar som man ansåg att till vissa delar utgjorde 

hinder i arbetet t.ex. prestandaproblem, merarbete, otillräckliga funktioner, 

ökat ”scrollande och musklickande”. Det förändrade arbetssättet ansåg man 

inte hade bidragit till någon tidsbesparing, tvärtom såg man det som att allt 

tog längre tid och att alla hade fått mer att göra. Det fanns också en viss 

misstro gällande vem som är lämpad till att göra vad i 

handläggningsprocessen för ett ärende.  

 

För att kunna svara på studiens andra frågeställning om hur systemägarnas 

och användarnas berättelser förhåller sig till varandra och till myndighetens 

intentioner vid införandet av det nya IT-systemet kopplades den empiri som 

erhållits från dokumentstudier på. Jämförelsen mellan systemägarnas, 

användarnas och myndighetens perspektiv på införandet av det nya IT-

systemet på myndigheten gjordes sen utgående från studiens teori- och 

analysmodell. Det innebar att de olika berättelserna och intentionerna 

analyserades med utgångspunkt i vad de återgav gällande teori- och 

analysmodellens komponenter kontext, systeminförande respektive 

användande.  

 

Utgående från studiens teori- och analysmodell handlar kontext om både 

strukturella (t.ex. organisationens formella strukturer; storlek; förutsättningar 

och resurser i tid och pengar; IT-strategier, planer och analyser; lagar och 

förordningar som styr verksamheten; den nationella arenan där 

organisationen ingår) och kulturella faktorer (t.ex. maktfrågor; ledarskap; 

benägenhet till förändring). I jämförelsen mellan systemägarnas, användarnas 

och myndighetens berättelser/intentioner framgick det att systemägarna och 

myndigheten fokuserade strukturella faktorer som nationellt uppdrag, 

organisation, effektivitetskrav och förändrat arbetssätt medan användarna 

mera hade ett lokalt perspektiv i sin berättelse och inte lika tydligt kopplade 

till det nationella sammanhanget. Både myndigheten, systemägarna och 

användarna fokuserade den strukturella faktorn resurser i tid och pengar, men 

ur lite olika perspektiv där myndigheten och användarna fokuserade på tiden 

och systemägarna på ekonomin. I fråga om kulturella faktorer berördes frågor 

om makt, ledarskap och benägenhet till förändring indirekt i både 

systemägarnas och användarnas berättelser. Användarna fokuserade 

systemägarnas makt kopplat till systemutveckling samt ledningens makt till 

att mer eller mindre tvinga in användarna och verksamheten i ett nytt 

arbetssätt. Systemägarna pratade om användarnas motstånd till förändring i 

förhållande till ledningens intentioner.  

 

I modellen omfattas systeminförande av design- och utvecklingsstrategier 

(t.ex. användarnas deltagande; relationen designer/utvecklare och användare; 



 

 

  60 (70) 
 

 

utvecklingskontexten) och systeminförandeprocessen (t.ex. kommunikation; 

information; utbildning; användarkännedom). I jämförelsen mellan 

systemägarnas, användarnas och myndighetens berättelser/intentioner 

framgick det att systemägarnas och användarnas syn på projektets design- 

och utvecklingsstrategi för systemet skilde sig åt. Systemägarna har en tydlig 

bild av att verksamheten och användarna bidragit i systemutvecklingen 

medan användarna ser det som att ”någon annan” stått för utvecklingen. 

Systemägarna har också kunskap om förutsättningarna för systemutveckling 

vad gäller t.ex. utvecklingskontexten i form av organisatoriska, ekonomiska 

och tekniska förutsättningar. Något som användarna saknar. 

Systeminförandeprocessen fokuserades av både myndigheten, systemägarna 

och användarna i deras intentioner respektive berättelser, men ur olika 

perspektiv. Myndigheten uppmärksammade behovet av omfattande 

utbildningsinsatser och kommunikation, systemägarna verkställde i mån av 

möjlighet enligt plan, medan användarna upplevde att insatserna inte var 

tillräckliga. Någon uppföljning av genomförda insatser gjordes inte.  

 

Utgående från teori- och analysmodellen handlar användande om både 

subjektiva (t.ex. attityd; värderingar; intresse; motivation; nytta; 

användbarhet) och organisatoriska faktorer (t.ex. kompetens; status; social 

påverkan; infrastruktur; förändringsprocess). I jämförelsen mellan 

systemägarnas, användarnas och myndighetens berättelser/intentioner 

framgick det att samtliga såg den subjektiva faktorn nytta med användandet 

av systemet och detta kopplat till tillgänglighet och digitalisering av 

handlingar/dokument. Gällande andra subjektiva faktorer lyfte användarna 

systemets användbarhet som man ser som bristfällig utgående från upplevda 

funktions- och säkerhetsbrister med systemet. Systemägarna lyfte behovet av 

att användarna kommer över tröskeln och börjar använda systemet, dvs. de 

pekade mer på det som kan kategoriseras som attityd-/motivationsfrågor. I 

fråga om organisatoriska faktorer berördes frågor om kompetens, status och 

förändringsprocess i både systemägarnas och användarnas berättelser. 

Användarna fokuserade yrkesstolthet och en osäkerhet kring de nya 

yrkesrollerna. Systemägarna pratade om status- och generationsfrågor och att 

de nya yrkesrollerna inte ännu landat i organisationen.  

 

För att kunna svara på studiens tredje frågställning hur erfarenheter kopplade 

till jämförelsen mellan myndighetens intentioner och systemägarnas och 

användarnas berättelser kan bidra till ökad kunskap om införande av IT-

system i offentlig verksamhet lyfte jag fram fem gap som framträdde i 

analysen av systemägarnas och användarnas berättelser och myndighetens 

intentioner. I fråga om teori- och analysmodellens komponent kontext 

handlade det om gap kopplat till förståelsen av sammanhanget och syftet med 

införandet av ett nytt IT-system samt synen på och upplevelsen av resurser i 

tid och pengar. Gällande komponenten systeminförande handlade det om ett 
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kunskapsgap kopplat till organsationen och strukturen för systemutveckling 

och -införande samt ett gap mellan teori och praktik gällande informations-, 

kommunikations- och utbildningsinsatser. I fråga om komponenten 

användande kopplas gapet till användarkännedom och kännedom om 

organisationens förutsättningar för förändring och utveckling. Dessa gap 

diskuterades slutligen som aspekter vilka kan bidra till förståelsen av och 

förklaringar till upplevelsen och utfallet av systeminförande och som 

utgångspunkt för frågeställningar som det är värt att beakta vid 

systeminförande i offentlig verksamhet. 

 

6.1 Slutsatser 

Studiens slutsatser är, utgående från erfarenheterna vid en svensk myndighet 

och kopplat till studiens teoretiska ramverk, att vid införande av ett nytt IT-

system och nytt arbetssätt behöver olika intressenter som ledningen, 

systemutvecklare/-ägare och användare känna till relationen mellan och 

betydelsen av att:  

 vara medveten om och ha strategier för hur man arbetar med att de 

som är involverade i processen har en gemensam förståelse av 

sammanhanget och syftet;  

 säkerställa att det finns tillräckligt med resurser i tid och pengar för 

förändring och utveckling; 

 beakta och ha accepterade strategier för organisationen och strukturen 

för systemutveckling och -införande; 

 satsa på information, kommunikation och utbildning och följa upp 

satsningarna för att säkerställa att rätt personer fått rätt information 

och/eller utbildning; 

 ha kännedom om och förstå användarna för att därmed ha kunskap 

om organisationens förutsättningar för förändring och utveckling, i 

det här fallet kopplat till införande av ett nytt IT-system och ett nytt 

arbetssätt. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning utgående från den här studien skulle bl.a. kunna handla om 

att: 

 utvidga studien med chefernas berättelser för att få en än mer 

nyanserad bild av systeminförandet, -användandet och det nya 

arbetssättet. 

 utvidga studien med en kvantitativ undersökning för att få en bredare 

bild av användarnas syn och användande av ÄH-systemet och på 

vilket sätt det påverkat arbetssättet och organisationen. Här kunde det 

också vara intressant att fundera över på vilket sätt upplevelsen av 
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ÄH-systemet har påverkats av att det samtidigt infördes ett nytt 

arbetssätt. 

 göra en jämförande studie med andra myndigheter som ingår i det 

gemensamma nationella projektet kring införandet av ÄH-systemet 

för att ev. ytterligare verifiera, utveckla, utöka eller ifrågasätta den 

här studiens resultat.  

 göra en jämförande tvärsektoriell studie med andra typer av 

myndigheter på regional nivå för att eventuellt kunna dra paralleller 

eller ytterligare belysa utmaningar och framgångsfaktorer kopplade 

till e-förvaltning och införande av IT-system i offentlig sektor.  

 göra en jämförande studie med ett stort företag för att kunna visa på 

likheter och/eller skillnader vid införande av IT-system. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 

Hur länge har du jobbat på myndigheten? Har du jobbat statligt innan? Hur 

länge har du jobbat med systemet? Hur pass ”datavan” tycker du att du är? 

 

 

BAKGRUND TILL NYTT IT-SYSTEM 

 

Berätta om varför myndigheten införde ett nytt IT-system 

Vad ville man uppnå med ett nytt system? 

Vad var målsättningen? 

Hur har införandet av systemet påverkat myndigheten? 

  

 

NÄR MAN BESTÄMT SIG FÖR OCH KÖPT IN NYTT SYSTEM 

 

Berätta om utvecklandet/designandet av systemet? 

Vem utvecklade? På vilket sätt involverades verksamheten? Användarna? 

 

Berätta om införandet av systemet?  

Plan? Process? Organisation? Strategier? Upplägg? Målsättningar? 

Kommunikation? Utbildning?  

 

 

NÄR MAN ANVÄNDER SYSTEMET 

 

Berätta lite om användandet.  

Vilka är era upplevelser av användandet? Nytta? Stödjande? Funktionalitet? 

Förändring? 

Förhoppningar? Farhågor? Blev och är det som det var tänkt? 

Varför?/Varför inte?  

 

 

Har du avslutningsvis något medskick till systemägarna/användarna? 
 

 

  



 

 

   
 

Bilaga 2 Informationsblad 

 

Information och samtycke ang. utvärdering/ examensarbete 

Inom ramarna för mitt arbete som administrativ specialist vid myndigheten 

och mina studier i informationslogistik vid Linnéuniversitetet kommer jag att 

göra en studie, tillika ett examensarbete, kring ÄH-systemet. Det är en 

kvalitativ studie där jag utgående från dokumentstudier och intervjuer 

kommer att beskriva systemet, dess utveckling, införande och användande. 

Syftet är att beskriva och förstå ev. skillnader i vad planen var med ÄH-

systemet och hur det är tänkt att det ska användas i jämförelse med hur det i 

själva verket upplevs och används. 

 

I studien kommer det inte att framgå var studien genomförts eller vem som 

deltagit i studien. X kommer att benämnas myndigheten, Y kommer att 

benämnas ÄH-systemet och de som deltar intervjuerna kategoriseras som 

användare respektive systemägare.   

 

Titel:  Mind the gap! Erfarenheter av införande av nytt IT-system vid 

en svensk myndighet. 

 

Författare: Maria Smeds Engström 

 

1. Jag har förstått syftet med studien. 

2. Jag har haft möjlighet att ställa frågor till författaren angående 

studien, min roll i densamma och jag förstår min roll i studien. 

3. Mitt beslut till samtycke är frivilligt och jag är medveten om att jag 

kan dra tillbaka mitt samtycke när helst jag tycker utan att behöva 

uppge orsak därtill. 

4. Jag förstår att data som samlas in till studien utgående från intervjuer 

kommer att utgöra grunden för ett examensarbete (uppsats/rapport). 

5. Jag förstår att mitt namn inte kommer att användas i 

uppsatsen/rapporten eller i något annat sammanhang där 

uppsatsen/rapporten presenteras, och att min anonymitet därmed 

försäkras. 
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