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Sammanfattning  
Den här rapporten handlar om relationen mellan tekniska och sociala aspekter av en verksamhet, i kontexten analys 

och utveckling av informationssystem. Den empiriska kontexten för rapporten utgörs av en förstudie i 

polisorganisationen som genomfördes under 2016-2017 med syfte att undersöka möjligheterna att utveckla ett nytt 

ledningsstödsystem. Studien genomfördes som en fallstudie med deltagande observationer av möten, intervjuer, samt 

projektdokumentation ligger till grund för analysen. Det empiriska material som ligger till grund för studien är en 

rapport som fokuserar på verksamhetsanalys av polisorganisationen, och framförallt de delar av rapporten som 

beskriver verksamhetens nuvarande förmågor och behov relaterat till ett nytt ledningsstödsystem. Rapporten 

analyserades med hjälp av analytiska begrepp såsom socioteknisk teori, deltagande design och sociomateriell teori. 

Analysen visar att det i beskrivningarna av verksamhetens förmågor finns en viss övervikt av tekniska formuleringar, 

något som kan förstås på flera olika sätt. Dels kan det förstås som att det tekniska och det sociala hänger så intimt 

samman i moderna organisationer att tidigare gränsdragningar mellan dessa har spelat ut sin roll. Det kan också förstås 

som en otydlighet som går bra att bibehålla i en förstudie och utifrån ett verksamhetsperspektiv, men kan komma att 

behöva tydliggöras ifall det kommer till konkret utveckling av ett ledningsstödsystem. Övervikten av tekniska 

formuleringar ger också intryck av en viss teknikoptimism. Slutsatsen är att gränsdragningar mellan tekniska och 

sociala aspekter av en verksamhet blir betydelsefulla på olika sätt i olika faser av design av informationssystem, något 

som man behöver ta hänsyn till vid utvecklingen av informationssystem mer generellt.  

1. Inledning 
Denna rapport har skrivits inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet ”Effektiv räddning på 

framtidens skadeplats” som fokuserar på komplexiteten i det framtida räddningssystemet, tex. med avseende på 

resurser, teknik, metodutveckling och utvärdering. ”Effektiv räddning på framtidens skadeplats” är femårigt och 

finansieras gemensamt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Linköpings universitet (LiU). Det 

bedrivs inom Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) som också är att samarbete mellan 

LiU och MSB. Rapporten baseras på ett samarbetsprojekt med polismyndigheten, med fokus på en förstudie för 

utvecklingen av ett framtida tekniskt ledningsstöd.  

1.1. Bakgrund  
Den här rapporten handlar om ett förstudieprojekt på den svenska Polisen som pågick under 2016-2017, och i 

rapporten fokuseras den verksamhetsanalys som genomfördes inom ramen för förstudien. Förstudien genomfördes 

mot bakgrunden att polisens existerande tekniska ledningsstödsystem (tekniskt ledningsstödssystem och ett bättre 

fungerande mobilt datakommunikationssystem, Projektdirektivet, 2016) är gamla (de infördes på 1990-talet) och inte 

möter samtida krav på sådana system, samtidigt som väl fungerande system är en förutsättning för att 

polismyndigheten ska kunna fullgöra sina uppdrag (se Regleringsbrevet för polisen, 2016). Vidare ställs krav på att 

polisen ska samverka med andra myndigheter, och förstudien, som genomfördes som ett självständigt projekt inom 

polisen, var också relaterat till ett parallellt samverkansprojekt med Kustbevakningen, Trafikverket och SOS Alarm. 

Ledningsstödet ska enligt projektdirektivet utgå från de gemensamma grunder för ledning och samverkan som tagits 

fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2014). En viktig bakgrundsfaktor var att polisen under 

2016 var mitt i en verksamhetsövergripande omorganiseringsprocess. Förstudien pågick under perioden januari 2016 

till och med februari 2017. Förstudien var planerad att ligga till grund för beslut om ett eventuellt 

genomförandeprojekt för ett ledningsstödsystem på operativ nivå, ett beslut som skulle tas under våren 2017.  

1.2. Praktiska och forskningsrelaterade problem 
Rapporten kommer att fokusera på frågor som rör relationen mellan tekniska och sociala aspekter av en verksamhet, 

i kontexten analys och utveckling av informationssystem. Hur man ser på denna relation påverkar möjligheterna för 

praktiker och professionella systemutvecklare att kommunicera och samarbeta, och är därmed en central fråga vid 

systemutveckling. Att praktiker och professionella kan mötas och uppnå samförstånd är ofta en förutsättning för att 
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bra – i bemärkelsen hållbara, ändamålsenliga och användbara system – ska kunna utvecklas. Denna relation är också 

en komplex fråga utan några slutgiltiga svar, som diskuteras flitigt inom bla. informatikfältet, med stöd av ett antal 

olika teoretiska ansatser, bla. sociomateriell teori (se tex. Cecez-Kecmanovic, et al 2014, Orlikowski och Scott, 2008). 

Relationen mellan det tekniska och det sociala i en verksamhet är därför både en praktisk fråga och en som forskare 

fortfarande försöker reda ordning i.  

1.3. Disposition 
Rapporten är upplagd enligt följande: Först så beskrivs de analytiska utgångspunkter som använts i studien, sedan går 

jag igenom de olika metodologiska val som gjorts, samt själva forskningsprocessen. Efter det presenteras empirin, med 

fokus på arbetet med verksamhetsanalysen, samt den rapport som arbetet resulterade i. Sedan genomförs en analys 

av det empiriska materialet med hjälp av de beskrivna analytiska ansatserna, varpå rapporten avslutas med några 

korta slutsatser och rekommendationer.   

 

2. Analytiska utgångspunkter 
Under denna rubrik kommer jag att beskriva de analytiska utgångspunkter som jag kommer att användas, socioteknisk 

teori, konceptualisering av informationssystem, sociomateriell ansats, samt insikter från deltagande design, som kan 

ses som en nära släkting till sociotekniskt teori. Först av allt kommer dock en genomgång av olika faser i 

systemutvecklingsarbete, vilket är relevant här, eftersom en verksamhetsanalys vanligen ingår som en av flera faser. 

Ett klassiskt systemutvecklingsprojekt1 brukar delas upp i olika faser som följer på varandra, med möjlighet till att gå 

tillbaka och upprepa tidigare arbete vid behov. De olika faserna brukar kallas lite olika saker, men följer oftast ungefär 

följande upplägg: (1) idé och problemidentifiering, (2) verksamhetsanalys, (3) behovs-/kravanalys, (4) design, (5) 

implementering, samt (6) drift och utvärdering (se tex. Gulliksen & Göransson, 2002). I de olika faserna arbetar 

personer med olika kompetens med olika uppgifter. En verksamhetsanalys kan göras på flera olika sätt, och med olika 

utgångspunkter och perspektiv. En grundläggande utgångspunkt är dock att den verksamhet i vilken analysen görs ska 

beskrivas som den ser ut nu, gärna tillsammans med de problem som upplevs, samt utifrån detta, hur man ser på en 

annan, förändrad och förbättrad verksamhet. Här kommer jag först att gå igenom socioteknisk teori, deltagande 

design, olika sätt att konceptualisera informationssystem i organisationer, samt så kallad sociomateriell teori, som är 

en senare utveckling av de båda förstnämnda.  

2.1. Socioteknisk teori 
Socioteknisk teori (Mumford, 2006, Cecez-Kecmanovic et al, 2014) utvecklades under 1950-talet och framåt som en 

reaktion på missförhållanden i arbetslivet där man såg att anställda tvingades anpassa sig till tekniska lösningar, 

framförallt i form av löpande band. Den sociotekniska ansatsens grund är istället att tekniska och sociala system ska 

ses som parallella system där båda – vid utveckling av verksamheter – måste ges samma vikt och hålla samma goda 

kvalitet. Syftet var att utveckla arbetsmiljöer där anställda har möjlighet att utvecklas och må bra. Till teknik räknades 

enligt Mumford (2006) både maskiner och den relaterade arbetsorganisationen, och till det sociala räknades 

formandet av grupper och team, koordination, och kontroll, samt gruppers ansvar och möjlighet till 

självbestämmande. Ansatsen innefattar också en demokratisk komponent där det anses centralt att de anställda som 

omfattas av en förändring av en verksamhet ska vara involverade i utvecklingen av denna förändring. Flera forskare 

har arbetat med utvecklingen av de centrala idéerna i socioteknisk teori, och det finns ett antal riktlinjer för 

utvecklingen av verksamheter, där den samtidiga optimeringen av det sociala och det tekniska2 ses som 

utgångspunkten. Mer specifika mål är att varje medlem av en arbetsgrupp ska ha en optimal nivå av variation, 

möjligheter att utveckla sina kunskaper genom sitt arbete, utrymme att fatta beslut, organisatoriskt stöd såsom 

                                                           
1 Denna beskrivning utgår ifrån det som brukar kallas “vattenfallsmodellen” (se tex. Gulliksen och Göransson, 2002).  
2 ”[T]he joint optimization of the social and technical systems” (Mumford, 2006, s. 321)  



5 

 

utbildning och lämplig övervakning, arbetsuppgifter som ses som viktiga av den övriga världen, samt potential att 

utveckla sig för framtiden. Flera av dessa idéer har fått stor genomslagskraft, inte minst i Sverige och övriga 

Skandinavien, framförallt under 1970-talet, men Mumford (ibid.) menar att intresset sedan dess har falnat, till följd av 

konkurrens på en globaliserad arbetsmarknad, och arbetslöshet, vilket inneburit att arbetsgivare inte behövt bry sig 

om att utveckla en god arbetsmiljö på samma sätt som då det var brist på arbetskraft. Ett resultat av den sociotekniska 

teorins inflytande är bland annat att biltillverkare i sina fabriker experimenterat med att ersätta löpande band med 

självstyrande team där medlemmarna sätter ihop en hel bil tillsammans, i Sverige initierat av Pehr G. Gyllenhammar 

på 1970-talet (ibid.). Socioteknisk teori bygger på så kallad systemteori, där verksamheten ses som ett övergripande 

system, och det tekniska och det sociala systemet som två undersystem i det övergripande systemet (se tex. 

Bertalanffy, 1968).   

2.2. Deltagande design 
En släkting till socioteknisk teori är så kallad deltagande design (eng. participatory design) (se tex. Schuler och Namioka, 

1993), som kan ses som en ansats snarare än en teori, men som bygger vidare på en del av det som är centralt i 

socioteknisk teori. Inom deltagande design utgår man ifrån att utvecklingen av ett nytt eller förändrat 

informationssystem ska stödja dem som använder det, så att dessa på bästa sätt kan genomföra sina arbetsuppgifter 

och på så sätt bidra till verksamhetens övergripande mål. Den centrala tanken inom deltagande design är att de som 

kommer att beröras av det nya eller förändrade informationssystemet deltar i utvecklingen av detta, tillsammans med 

dem som är tekniskt kunniga, dvs. framförallt systemdesigners och utvecklare. Detta framhålls som viktigt ur 

perspektivet demokrati och medbestämmande på arbetsplatsen, men också för att det är användarna som är experter 

på den nuvarande verksamheten och de problem som upplevs i denna, och som kan bidra med sin kunskap om detta 

och med idéer om ett bättre system för framtiden.  

Att involvera användare i designprocessen ses som ett sätt att öka ett framtida informationssystems kvalitet och 

hållbarhet. Ett annat argument för att involvera användare är att motståndet mot ett nytt system minskar när de som 

kommer att använda systemet själva får vara med och utveckla systemet. Dels bygger systemet då på deras idéer, och 

dels utvecklas en känsla av ägarskap till något som man själv varit med och utvecklat, till skillnad från om man varit 

utestängd från processen. Deltagande design är en ansats av flera möjliga där användare av systemet ses som viktiga 

vid utvecklingen av informationssystem, en annan, mer generell ansats är användarcentrerad design (se tex. Gulliksen 

och Göransson, 2002). I det här sammanhanget kan deltagande design ses som en ansats som är något extrem i sin 

involvering av användare, och det finns inom ramen för användarcentrerad design många olika sätt att samarbeta med 

framtida användare av informationssystem (ibid.). Flera av de idéer som ovan presenterats som centrala i deltagande 

design återkommer dock även i andra ansatser där användarmedverkan ses som central.  

Ett viktigt argument i deltagande design är att det språk som används ska utgå ifrån det som är känt för användarna – 

användarna ska inte behöva lära sig ett främmande eller tekniskt språk för att utveckla de önskemål de har för ett 

förbättrat system (Greenbaum & Kyng, 1991). Vid utveckling av verksamhetskrav – som kan vara en del av en 

verksamhetsanalys – finns dock samtidigt en risk i att verksamhetsrepresentanter utvecklar krav som är tekniskt 

orealistiska, och som därför i ett senare skede i ett systemutvecklingsprojekt avfärdas, eller måste modifieras. Detta 

har uppmärksammats inom bland annat deltagande design, där man talar om vikten av att samlära, dvs. att 

verksamhetsrepresentanter – framförallt då användarna av det framtida systemet – lär av systemdesigners om det 

som är tekniskt möjligt, samtidigt som systemdesigners lär sig av användarna om verksamheten och de problem som 

ska lösas (se tex. Bratteteig, 2004).  

2.3. Konceptualisering av informationssystem 
Det finns olika sätt se på och förstå informationssystem i organisationer, och här är det viktigt att vara klar med 

begreppen. Begreppet informationssystem anger att det handlar om att med hjälp av systemteori (se tex. Bertalanffy, 

1968) förstå ett fenomen där information är centralt, men vad som menas med system, och var gränsen går för ett 
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sådant system är inte alls självklart. Ibland används begreppen mjukvara och hårdvara, där hårdvara står för fysiska 

ting såsom kablar, skärmar, moderkort, hårddiskar, minneskort, processorer, switchar, tangentbord osv. och mjukvara 

står för programvara, dvs. de program som körs på och möjliggörs av hårdvaran. Sådana program kan vara appar i en 

mobiltelefon, ordbehandlingsprogram och kalkylprogram, webbläsare, men också mer sammansatta programvaror 

där flera olika programkomponenter interagerar med varandra, och eventuellt med gemensamma databaser där 

information lagras. I dessa fall är det relevant att tala om informationssystem, dvs. ett sammansatt system av flera 

olika komponenter där både hårdvara och programvara ingår. Inom forskningsfältet informatik är det dock många som 

menar att denna slags förståelse inte räcker. Dessa forskare understryker att ett informationssystem som inte används 

i ett visst sammanhang, och med vissa syften, är meningslöst (Andersen, 1994, Orlikowski & Iacono, 2001, Bijker, 

2009), och argumenterar för att man i begreppet informationssystem måste räkna in också användare av 

informationssystem, de arbets- och användningspraktiker och organisatoriska processer i vilka informationssystem 

används, och de organisatoriska mål som de bidrar till. Bijker (2009) använder begreppet socioteknisk ensemble och 

inkluderar då den senare, mer inkluderande definitionen av informationssystem, och den snävare definitionen av ett 

informationssystem är enligt hans terminologi istället en teknisk artefakt. Med en sådan konceptualisering av 

begreppet informationssystem blir det otydligt var gränserna går mellan det som kan förstås som sociala aspekter av 

en organisation och det som kan förstås som tekniska aspekter. För att här vara tydlig kommer jag hädanefter att 

använda mig av begreppet teknisk artefakt då jag menar en snävare definition av ett informationssystem (dvs. ett 

tekniskt system bestående av hård- och programvara), och socioteknisk ensemble då jag menar en vidare och mer 

inkluderande definition.  

Denna diskussion tydliggör också att det inte alltid är självklart vid diskussioner om informationssystem att dra gränser 

mellan det som kan förstås som socialt och det som kan förstås som tekniskt, utan att det i vissa sammanhang är mer 

meningsfullt att förstå dessa som en sammanhängande helhet. Exempelvis vid en verksamhetsanalys kan det vara bra 

att utgå ifrån ett verksamhetsperspektiv, där man ser till vad anställda i verksamheten gör och behöver göra för att 

uppnå olika verksamhetsmål, och då är det kanske inte meningsfullt att skilja på vad i de aktuella praktiker, strukturer 

och processer som bidrar till dessa verksamhetsmål som kan räknas som socialt och vad som kan räknas som tekniskt. 

Vid en verksamhetsutvecklingsprocess, där både arbetsorganisationen och informationssystem (i bemärkelsen 

tekniska artefakter) behöver utvecklas (enligt en socioteknisk förståelse), och man specifikt diskuterar utvecklingen av 

informationssystem eller krav på förbättrade sådana, kan det dock vara centralt att skilja på vad som är ett tekniskt 

system (dvs. en teknisk artefakt), och vad som är arbetsorganisation och användning av tekniska system (dvs. en 

socioteknisk ensemble). Det handlar då om att kunna skilja på vad anställda och den sociala organiseringen av 

arbetsprocesser och –praktiker bidrar med, och vad ett tekniskt system kan bidra med. Även om det från 

utgångspunkten deltagande design är viktigt att användare av informationssystem och verksamhetsrepresentanter 

inte ska behöva lära sig att tala ett tekniskt språk, kan det vara viktigt att kunna kommunicera med IT-experter som 

har ett mer tekniskt fokus, och som är tvungna att göra en åtskillnad mellan det sociala och det tekniska. I sådana 

processer blir det extra viktigt att vara tydlig med vad man menar med ett ”system”, ett ”tekniskt system” eller ett 

”informationssystem” eftersom olika aktörer menar olika saker med dessa begrepp, där vissa menar en helhet som 

inkluderar både tekniska system (hårdvara och mjukvara), användare, användningspraktiker och organisatoriska 

regler, strukturer, målsättningar och normer (dvs. en socioteknisk ensemble), medan andra menar just hårdvara och 

mjukvara (dvs. en teknisk artefakt).  

2.4. Sociomateriell teori 
En senare utveckling av den sociotekniska teorin är en teoribildning som kallas sociomateriell teori ansats (se tex. 

Cecez-Kecmanovic et al, 2014). Den här teoribildningen bygger på flera andra teoretiska ansatser, bland annat 

sociotekniskt teori, men även aktör-nätverksteori, praktikteori, vetenskaps- och teknikstudier, och feministiska 

teknovetenskapliga studier (ibid.). Ansatsen bygger bland annat på kritik av en lång tradition av dikotomier (dvs. 

motsatspar) där en sådan dikotomi är det materiella och det sociala, och andra är kropp och själ, känslor och intellekt 
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(Orlikowski & Scott, 2009). Det tekniska förstås ofta som en del av det materiella, men också som ett resultat av 

intellektuell, rationell verksamhet, medan det sociala som det mänskliga och organisatoriska. Medan företrädare för 

socioteknisk teori menar att det tekniska och det sociala ska förstås som separata men parallella system i en 

verksamhet, menar företrädare för sociomateriell teoribildning att gränserna mellan det tekniska och det sociala, eller 

mellan teknik och organisation, inte alls kan ses som självklara. På det sättet är detta en vidareutveckling av men också 

en kritik också mot socioteknisk teori. Det finns olika sätt att förhålla sig till och förstå sociomateriell teori, men 

gemensamt för dess företrädare är att de på olika sätt problematiserar de gränser mellan det materiella och det 

sociala, som i många sammanhang tas för givna. Vissa företrädare för sociomateriell teori menar att gränserna mellan 

det tekniska och det sociala konstrueras på olika sätt i olika sammanhang, och med olika resultat. På det sättet kan en 

och samma företeelse i en viss verksamhet förstås som teknisk i ett sammanhang av en viss grupp människor, och i ett 

annat sammanhang och av andra människor upplevas som en del av den sociala verkligheten. En avgörande del av 

skillnaden mellan olika synsätt ligger på en vetenskapsfilosofisk grund, där vissa som argumenterar för en 

sociomateriell utgångspunkt menar att det finns en verklighet som är gemensam och fast, men som tolkas på olika 

sätt av olika aktörer i olika kontexter, medan andra menar att det inte handlar om en och samma verklighet, utan att 

det faktiskt är själva verkligheten som konstrueras, eller görs, och därmed blir till, på olika sätt, i olika sammanhang 

(se tex. Barad, 2003, Cecez-Kecmanovic et al, 2014).  

Om man försöker analysera informationssystem i termer av materiella och sociala aspekter stöter man snart på 

svårigheter. Informationssystem diskuteras som tidigare nämnts ibland i termer av hårdvara i form av fysiska 

komponenter såsom hårddiskar, skärmar, tangentbord, kablar, routers, switchar, samt programvara i form av program 

och applikationer, som styr hur användare kan använda systemen, dvs. styr arbetspraktiker och -processer. Hårdvara 

och programvara kan som diskuterats ovan tillsammans förstås som ett informationssystem (se tex. Andersen, 1994). 

Ska då exempelvis hårdvaran förstås som materiell? Hårdvaran inkluderar uppenbarligen en hel del material, såsom 

plaster, metaller, kablar, osv. men både hårdvara och mjukvara är skapad av människor i sociala sammanhang, för 

vissa syften, och får också mening i sociala sammanhang, genom människor som använder och underhåller dem. 

Mjukvaran existerar och fungerar bara om också hårdvaran gör det, och hårdvaran är meningslös utan tillhörande 

mjukvara och mänsklig användning. Skulle detta placera dem båda som sociala, eller som en blandning av materiella 

och sociala aspekter? Det är svårt att ge några tydliga svar på dessa frågor, men det blir tydligt att det som räknas som 

tekniskt består både av materiella och sociala aspekter. En verksamhet inkluderar idag nästan alltid ett eller flera 

digitala system, där dessa kan förstås som sammanflätade med övriga arbetspraktiker, processer och rutiner. Som 

nämnts ovan så räknar socioteknisk teori både maskiner och den relaterade arbetsorganisationen till området teknik, 

och till det sociala området räknades formandet av grupper och team, koordination, och kontroll, samt gruppers 

ansvar och möjlighet till självbestämmande. Dessa gränser är inte helt självklara, eftersom en del av 

arbetsorganisationen räknas till teknik, och en annan del till det sociala. En möjlighet är att i definitionen av ett 

informationssystem också inkludera användare av informationssystemet, samt de användningspraktiker och den 

användningskontext som informationssystemet då blir en del av, så kallade sociotekniska ensembler (se tex. Bijker, 

2009), men detta ger inget svar på hur man kan skilja på teknik och organisation.  

2.5. Verksamhetsutveckling och verksamhetsanalys 
Här används termen verksamhetsutveckling, eftersom utveckling av ett nytt eller förändrat informationssystem nästan 

alltid innebär någon form av förändringar i och därmed utveckling av verksamheten, åtminstone i form av ändrade 

arbetsuppgifter och –rutiner för vissa anställda. Att se det hela som ett verksamhetsutvecklingsprojekt förflyttar också 

fokus från det tekniska, som blir en del av projektet, men inte dess fokus. Att framhäva att det handlar om ett 

verksamhetsutvecklingsprojekt innebär att det är utvecklingen av en viss del av verksamheten som står i fokus, inte 

att utveckla ett nytt tekniskt system. Verksamhetsanalys är som nämnts en grundläggande del av utvecklingen av ett 

nytt eller förändrat digitalt system utifrån tankarna om deltagande design, men också mer allmänt vid de ansatser som 

utgår ifrån tanken om att man vid verksamhetsutveckling behöver ta hänsyn till både människor och tekniska aspekter 
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(se tex. Bansler, 1990, Andersen, 1994, Gulliksen och Göransson, 2002, IIBA, 2009). Att utveckla ett digitalt system 

som löser ett visst problem i den nuvarande arbetssituationen, eller som leder till en förbättring i denna är omöjligt 

om man inte känner till hur det fungerar i nuläget, eller vilka problemen är idag. Det finns ingenjörsmässiga ansatser 

som utgår ifrån att man skapar en teknisk lösning som är ”optimal” utifrån en viss problembeskrivning eller perspektiv, 

men lösningar utformade utifrån en sådan utgångspunkt brukar inte bli bra, eftersom dessa vanligen inte tar hänsyn 

till användare eller strukturen på arbetsuppgifter och verksamhetsprocesser. En viktig insikt är att 

verksamhetsanalysen bör göras ifrån ett verksamhetsperspektiv, och att man inte bör gå för fort mot tekniska 

lösningar, eftersom ett problem ofta kan lösas på väldigt många olika sätt. Det är inte heller säkert att det är just 

tekniken som är problemet, utan det kan vara något annat, och här krävs en grundlig verksamhetsanalys för att 

identifiera problemen, där helst alla berörda aktörer är med. Verksamhetsanalys kan göras på många olika sätt, 

exempelvis genom olika former av processkartläggningar, dokumentstudier, observation och deltagande observation, 

intervjuer med framtida användare, enkäter, och så kallade future workshops (Gulliksen och Göransson, 2002).  

Sammanfattningsvis relaterar alla de beskrivna ansatserna till varandra; hur det sociala och det tekniska kan förstås, 

hur de relaterar till varandra, och var gränserna dem emellan går. Dessa sätts i sammanhanget analys och utveckling 

av informationssystem och används i den kommande analysen för att analysera och förstå det empiriska materialet.   

3. Forskningsmetod 
Den här studien har utförts som en fallstudie genomförd med en kvalitativ, konstruktivistisk ansats (se tex. Bryman, 

2008), där fallet är polisens arbete med verksamhetsanalysen. Detta innebär att jag i studien förstår världen som 

konstruerad, i bemärkelsen att den organisatoriska värld jag fått insyn i både är socialt och materiellt given genom att 

den finns där med vissa organisatoriska och materiella förutsättningar, men också att den har formats till att bli sådan 

i en historisk process där olika aktörer varit delaktiga, och också fortsätter formas genom olika aktörers sätt att agera 

och skapa mening och struktur genom sina aktiviteter och sin interaktion med varandra (se tex. Berger och Luckmann, 

1967, Barad, 2003). Inledningsvis var syftet med studien att lyfta frågor som har att göra med genus och deltagande, 

men varefter projektet fortskred blev det allt tydligare att det material som samlats in inte skulle gå att analysera med 

hjälp av begreppet genus, framförallt för att jag inte hade tillgång till den typ av material som skulle krävas för en 

sådan studie. Istället försökte jag vara öppen för det empiriska material jag fick tillgång till, och lyssnade till vad jag 

kunde göra med det, utifrån de teoretiska kunskaper jag hade sedan tidigare. Begreppen människa, teknik och 

organisation, samt ett sociotekniskt perspektiv var centrala för de praktiker som arbetade med verksamhetsanalysen 

och diskuterades vid återkommande tillfällen. Detta är också ett område där det finns tydliga teorier som jag kunde 

bidra med och därför valde jag att låta dessa begrepp och teorier bli studiens fokus.  

Inom ramen för fallstudien samlades empiriskt material in på olika sätt såsom genom deltagande i möten, olika former 

av samtal ansikte-mot-ansikte, telefonsamtal, projektdokumentation och annan dokumentation, e-

postkonversationer, skype-möten, och intervjuer. Jag kunde tyvärr inte delta i något av de reguljära projektmöten som 

beskrivs i empirin nedan, utan hade löpande kontakt med projektledaren, samt de två personer som ansvarade för 

verksamhetsanalysen via mail, telefon, träffar i polisens lokaler i Stockholm, samt ett möte i region öst i Nyköping i 

maj. Det empiriska material som framförallt står i fokus för analysen är ett kapitel i den rapport som 

verksamhetsanalysen resulterade i. Denna analyserades med stöd dels av en socioteknisk ansats, begreppen teknisk 

artefakt och socioteknisk ensemble, samt sociomateriell teori. Dessa användes som teoretiska linser för att lyfta olika 

aspekter av det empiriska materialet (se tex. Creswell, 2013).  

4. Empiri  
Det som här står i fokus och som analyseras är framförallt ett kapitel i den rapport som verksamhetsanalysen 

resulterade i, men det är ändå viktigt att ge en övergripande bild av hela projektet, samt av det arbete som ligger 

bakom rapporten. Således var målet med förstudien inte bara att göra en verksamhetsanalys, utan också att göra ett 

antal andra analyser, såsom en omvärldsanalys, en kravanalys, en rättsanalys, en riskanalys, en ekonomisk analys, en 
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nyttohemtagningsanalys, ge förslag på en process för genomförande av ett framtida system, samt principer för 

framtida förvaltning och utveckling av funktionalitet (Direktiv till arbetsgrupp verksamhetsanalys, 2016, sid. 8-9). 

Syftet med verksamhetsanalysen var enligt uppdragsdirektivet för verksamhetsanalysen (Direktiv till arbetsgrupp 

verksamhetsanalys, 2016, sid. 3) ”att precisera och konkretisera verksamhetens behov och övergripande krav för att 

säkerställa framtida polisoperativ ledningsförmåga”. Vidare var uppdraget enligt uppdragsdirektivet att både den 

nuvarande och ”den möjliga framtida verksamheten” skulle analyseras, samt att en nationell arbetsgrupp skulle utses 

med ”representanter från myndighetens regioner, avdelningar och enheter samt Säkerhetspolisen”. Uppdraget för 

arbetsgruppen var enligt direktivet ”att ta fram en verksamhetsanalys som i möjligaste mån ska beskriva 

Polismyndighetens verksamhet i perspektivet ledningsstöd för operativ ledning”. Enligt uppdragsdirektivet skulle 

arbetet med verksamheten beskrivas i tre olika delar: 1) nuvarande och beslutad, 2) framtida vision med mål samt 3) 

identifierade åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppnå målen.  

4.1. Arbetet med verksamhetsanalysen 
Det fanns en högt uppsatt uppdragsgivare inom polisorganisationen, samt en väl meriterad projektledare, som 

ansvarade för projektets genomförande. Projektet startade i början av 2016. En viktig prioritet vid rekryteringen av 

ansvariga för verksamhetsanalysen var att få en bredd i gruppen. Utifrån bland annat detta anställdes en person med 

polisbakgrund i projektet den 1 mars 2016, och något senare en person med forskningsbakgrund. Dessa två – som jag 

här kommer att kalla ”verksamhetsanalytiker”, även om ingen av dem hade den typen av bakgrund eller utbildning, 

utan snarare var experter på den polisiära verksamheten och organisationen – hade båda en gedigen bakgrund i 

polisorganisationen, men hade gjort väldigt olika slags karriärer och förde därmed på olika sätt med sig värdefull 

kompetens till projektet. Tanken var att verksamhetsanalysen skulle göras utifrån ett verksamhetsperspektiv, och inte 

utifrån ett tekniskt perspektiv.  

4.1.1. Metod för verksamhetsanalysen 
I början av arbetet med verksamhetsanalysen undersöktes olika möjligheter att göra denna, och projektdeltagarna tog 

del av olika modeller för hur sådana kan genomföras. Under denna process fanns flera alternativ, och man hittade 

bl.a. en modell från Försvarets Forskningsinstitut (FOI, 2012) som handlar om kvalitetsbaserad utveckling av 

ledningssystem. Utifrån projektdeltagarnas tolkningar av projektdirektivet fattades ett beslut om att man skulle 

använda sig av denna modell. Modellen utgår ifrån olika förmågor: förmåga att kommunicera, förmåga att hantera 

information, förmåga att upprätthålla lägesförståelse, förmåga att planera verksamheten, samt förmåga att utvärdera 

verksamhet. I polisens direktiv för verksamhetsanalys lade man till förmåga till samverkan till de ursprungliga fem 

förmågorna, och lite senare tillkom också ”Särskilda och  

övriga förmågor”, utifrån en önskan om att inte missa något viktigt som inte fångades upp av de övriga förmågorna.  

Utifrån det uppdrag som skisseras i uppdragsdirektivet lades arbetet upp där ett första steg var att hitta lämpliga 

deltagare i de olika regionerna, avdelningar och enheter, samt Säkerhetspolisen. Tanken var sedan att samla dessa 

deltagare vid tre gemensamma fysiska möten, ett första för att diskutera den nuvarande och beslutade organisationen, 

ett andra för att diskutera framtida vision med mål, samt ett tredje för att diskutera identifierade åtgärder och 

aktiviteter som krävs för att uppnå de uppsatta målen. Man gick ut brett med en begäran om personal till en 

arbetsgrupp till verksamhetsanalysen, som skickades till de olika regionerna, avdelningarna och enheterna samt till 

Säkerhetspolisen. I början av mars var deltagarna i arbetsgruppen preliminärt fastställda och ett första uppstartsmöte 

genomfördes den i början av april. Det visade sig att det inte var helt enkelt att hitta lämpliga deltagare till 

analysarbetet. Utskicket togs emot av personer på olika positioner i de olika regionerna, avdelningarna, enheterna 

osv., och distribuerades till olika personer med olika ställning och kompetens. Vissa prioriterade uppdraget men andra 

svarade inte (IT-avdelningen avböjde tex. att delta), och personer med olika uppdrag, kunskaper och positioner utsågs 

som deltagare, personer som var mer eller mindre insatta i den egna verksamheten och därför kunde ses som mer 

eller mindre representativa för den. Vid en region hade man ”lyft ärendet till ledningsgruppen och i en annan region 

saknar regionpolischefen kännedom om projektet” (Arbetsmaterial – Verksamhetsanalys: Framtidens tekniska 
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ledningsstöd, 2016, s. 10). Det tog därför tid att etablera en arbetsgrupp, och verksamhetsanalytikerna åkte till flera 

av de olika verksamheterna för att där förklara mer om uppdragets betydelse och innebörd, med syfte att sätta in de 

valda representanterna i arbetet med verksamhetsanalysen. I vissa fall fick representanter ersättas av andra, bättre 

lämpade representanter. Detta arbete pågick parallellt med genomförandet av de första av de möten som beskrivs 

och det arbete som genomfördes mellan och i samband med dessa.  

4.1.2. Gemensamma möten 
Tanken var att de valda representanterna skulle beskriva ”sina” verksamheter i de tre beskrivna stegen ((1) nuvarande 

och beslutad, (2) framtida vision med mål samt (3) identifierade åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppnå 

målen), samt utifrån de olika identifierade förmågorna. Verksamhetsanalytikerna hade utformat en särskild mall för 

ändamålet som beskrev de tre analytiska stegen och de olika förmågorna i varje steg. Ett andra möte motsvarande det 

första steget i den analytiska processen (beskrivning av nuvarande och beslutad verksamhet) genomfördes i slutet av 

april. Inför mötet hade de olika representanterna fått i uppdrag att samla in material och information från sina 

respektive verksamheter. Trots mallen var de inkomna materialen av mycket olika karaktär. De möten med 

arbetsgruppen som genomfördes var totalt fyra stycken:  

 
1. Ett första uppstartsmöte den i början av april. 
2. Ett andra möte om nuvarande och beslutad verksamhet den i slutet av april.  
3. Ett tredje möte om framtida vision med mål i slutet av maj.  
4. Ett fjärde möte om identifierade åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppnå målen i mitten av juni.  

 
Inför mötena 2, 3 och 4 skickade representanterna in arbetsmaterial i form av uppgifter om hur det fungerade i deras 

egen region, avdelning eller enhet, alternativt Säkerhetspolisen. Under sommaren när det mesta av materialet 

inkommit arbetade verksamhetsanalytikerna vidare med att sammanställa detta material, och rapporten kom ut i 

oktober 2017. Det är denna rapport som står i fokus för analysen.  

4.2. Rapporten om verksamhetsanalysen 
Rapporten är 72 sidor långt och uppdelat i 10 kapitel: (1) Sammanfattning, (2) Bakgrund, (3) Uppdragets 

genomförande, (4) Angränsande projekt och verksamhetsområden, (5) Visualisering av polisens förmågor, (6) 

Redovisning av förmågor (detta kapitel ingår dock inte i den offentliga versionen utan är sekretessbelagt), (7) 

Identifierat behov av fortsatt arbete, (8) Resultat och reflektioner, (9) Referenser, samt (10) Bilagor. Jag kommer här 

att kort beskriva några av de avsnitt som jag fokuserat på i min läsning, med fokus på kapitel sex (Redovisning av 

förmågor). I sammanfattningen presenteras en kortversion av de främsta slutsatserna av analysarbetet i punktform, 

och min reflektion var att det var ganska hård kritik som framfördes. Hela utkastet är för en oinsatt ganska snårigt och 

inte helt enkelt att sätta sig in i. Det kan ha att göra med att det var svårt för dem som genomförde och sammanställde 

verksamhetsanalysen att själva få en enhetlig bild av verksamheten, något de också har skrivit om i utkastet 

(Arbetsmaterial – Verksamhetsanalys: Framtidens tekniska ledningsstöd, 2016, s. 41). I samtal med 

verksamhetsanalytikerna har det också framkommit att de ser denna otydlighet som en central del av deras resultat, 

och att de sett det som viktigt att i sin rapport visa på att organisationen av deltagarna i verksamhetsanalysen i vissa 

avseenden upplevdes som otydlig.  

Den del av rapporten som står i fokus för analysen är kapitel sex (Redovisning av förmågor), som delades upp i 

genomförandeprocessen till vilken de olika regionerna, NOA (nationell operativ avdelning), och NFC (nationellt 

forensiskt centrum) räknades, samt stödprocessen till vilken HR (human relations), EA (ekonomiavdelningen), KA 

(kommunikationsavdelningen), RA (rättsavdelningen), samt IT (informationsteknik) räknades in. I kapitlet går man 

igenom varje förmåga med avseende på genomförandeprocessen och stödprocessen. Dessa förmågor var följande: 

förmåga att kommunicera, förmåga att hantera information, förmåga att upprätthålla lägesförståelse, förmåga att 

planera verksamheten, förmåga att utvärdera verksamhet, samt Särskilda och övriga förmågor. För varje förmåga 

presenteras en kort definition, samt en tolkning av denna, varpå nuvarande tillstånd för den aktuella förmågan 
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redovisas ((1) nuvarande och beslutad verksamhet), följt av mål och vision (en sammanslagning av (2) framtida vision 

med mål samt (3) identifierade åtgärder och aktiviteter som krävs för att uppnå målen). Kapitlet Redovisning av 

förmågor kommer att presenteras närmare i följande kapitel där det analyseras och diskuteras.   

5. Analys och diskussion 
I analysen presenteras först valda delar av rapporten om verksamhetsanalysen mer ingående, och det som står i 

rapporten diskuteras efter hand som det presenteras. Efter detta följer en analys med stöd av de analytiska 

utgångspunkter som presenterats tidigare. Således följer en beskrivning av hur några av de fokuserade förmågorna 

framställs i rapporten. Förmåga att kommunicera beskrivs här mest ingående, för att ge en bild också av hur rapporten 

är strukturerad, men några av de andra förmågorna beskrivs också.  

5.1.1. Förmåga att kommunicera 
För förmåga att kommunicera står att ”[f]örmågan innebär att kunna förmedla och ta emot egna och andras 

intentioner, planer och information. Förmågan består av underrubrikerna upprätta samband, vidmakthålla samband 

och genomföra kommunikation.” Under tolkningen av förmåga att kommunicera står att ”[d]en första förmågan 

kommunikation är grundläggande för säkerställandet av framtida polisoperativ förmåga. Projektdirektivet kravställer 

att kommande system ska klara alla förekommande systemlösningar för tal- och datakommunikation som används av 

samhällets medborgare, myndigheter, företag och organisationer. Analysarbetet visar att polisen har stora behov för 

att svara upp mot framtida kravställning.” Efter dessa avsnitt följer en beskrivning av den nuvarande förmågan att 

kommunicera, med start i en generell beskrivning av regionerna. För regionernas del beskrivs att det i nuläget finns 

vissa brister i förmågan att kommunicera. Efter detta följer en lista på 23 olika företeelser som i nuläget bidrar till 

regionernas förmåga att kommunicera. Dessa 23 företeelser som listas är framförallt olika former av digitala system, 

exempelvis Rakel, telefoni, försvarets telenät, e-post, satellittelefon, IntraPolis, facebook, chatt, instagram. Fyra av 

dessa 23 är företeelser som inte är digitala system; samverkansavtal med samtliga kommuner, medborgardialoger, 

polisvolontärer, samt övrig intern kommunikation (exempelvis gruppmöten och veckomöten). Här kan man se att det 

blir ett visst fokus på beskrivningen av de informationssystem som bidrar till regionernas förmåga att kommunicera, 

snarare än andra aspekter av verksamheten som bidrar till denna förmåga, såsom exempelvis anställdas utbildning 

och kompetens, samt olika arbetspraktiker, samarbetsformer, och organisatoriska strukturer och processer – aspekter 

som kan förstås som mer sociala än tekniska.  

Efter beskrivningen av regionernas förmåga att kommunicera följer en beskrivning av NOA:s (nationell operativ 

avdelning) förmåga att kommunicera, och denna följer samma upplägg som regionernas, med en beskrivning av vissa 

brister i nuvarande förmåga att kommunicera, samt en beskrivning av de företeelser som bidrar till förmågan. De som 

tas upp är exempelvis för nationell kommunikation regionledningscentraler, polispatruller ute i fält, Rakel, 

arbetsrutiner och processer, samt för internationell kommunikation Interpols system i247, Schengensamarbetet och 

Europolsamarbetet. Vidare nämns egna servrar och krypterad mobiltrafik, polisens växelfunktion, telefoni mellan olika 

exempelvis regionala ledningscentraler och den nationella ledningscentralen. Här är det inte samma tyngd på 

beskrivning av digitala system som för regionerna, utan mer en blandning av olika aspekter av både teknisk och 

organisatorisk art som bidrar till förmågan att kommunicera.  

Även NFC:s (nationellt forensiskt centrum) förmåga att kommunicera beskrivs mycket kort genom en beskrivning av 

hur man inom denna avdelning kommunicerar och hanterar ärenden, exempelvis genom Outlook, IntraPolis och 

ärendehanteringssystem, samt krypterad telefon och fax.  

Efter dessa avsnitt följer en beskrivning av mål/visioner för förmågan att kommunicera för regionerna, NOA, respektive 

NFC. Dessa består av en uppräkning av behov av förbättringar i verksamhetens förmåga att kommunicera. Exempel på 

sådana behov från regionerna är följande: ny teknisk lösning, övergång till modernare teknisk plattform, webbaserad 

lösning för överföring mellan Android, Windows och Apple-baserade system, överföring av alla former av data med 
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hög bandbredd, förtätning av bassystemet, ökad krypteringsnivå, samt ökad redundans. Här ingår 14 olika punkter, 

som alla på något sätt handlar om digitala lösningar, men några berör organisatoriska aspekter som krävs för att dessa 

ska fungera, såsom drift för digitala system, och att ledningsstödet ska kravställas mot överenskomna 

medborgarlöften. Ett behov handlar om kommunikation med allmänheten, men även detta sätts i sammanhang av 

sociala medier och selektiv kommunikation mot del av befolkningen.  

NOA:s behov av förbättringar i förmågan att kommunicera rör behov av nytt ledningsstöd, nationell kartbild, 

gemensam nationell ledningsstruktur, plattform för kommunikation, att inte vara beroende av ett externt e-

postsystem, samt behovet att kommunicera med externa nationella parter, såsom försvarsmakten, kustbevakningen 

och MSB, men även internationella aktörer såsom det nordiska polissamarbetet, EU och Interpol. Här nämns också 

internationella databaser (Europols och Interpols). Jämfört med regionernas behov är NOA:s behov lite mer blandade 

och handlar både om organisatoriska behov och sådana som direkt rör digitala system. 

NFC:s behov av förbättrad förmåga att kommunicera uttrycks mycket kort och handlar om att kunna få tillgång till den 

information som krävs i ett ärende i ett och samma system.  

Slutligen, när det gäller förmåga att kommunicera, beskrivs kort den så kallade ”stödprocessen” vilket innebär en 

sammanslagning av avdelningarna HR, ekonomiavdelningen, kommunikationsavdelningen, samt rättsavdelningen. 

Deras nuvarande kommunikativa förmåga beskrivs mycket kort i termer av befintliga IT-system, e-post, telefon, 

datasupport, möten, utbildningar/konferens, och ledningsgrupper. Deras mål/vision för att kommunicera uttrycks som 

behov av strategisk styrning, att utveckla och strukturera kommunikationskanaler så som arbetsrum, gemensamma 

mappar, IntraPolis, och funktionsbrevlådor, att medborgare ska kunna initiera och följa sina ärenden, samt att 

anställda ska kunna söka fram relevant aktuell information. Automatiserad kompetensförsörjning nämns också. Här 

syns en blandning av behov av digitala system, men också sådant som indirekt rör sådana system och som mer handlar 

om att anställda ska kunna kommunicera och utföra sina arbetsuppgifter, och att medborgare ska kunna kommunicera 

med verksamheten.  

Samma struktur som används för att beskriva förmåga att kommunicera följer för övriga förmågor, dvs. förmåga att 

hantera information, förmåga att upprätthålla lägesförståelse, förmåga att planera verksamheten, förmåga att 

utvärdera verksamhet, förmåga till samverkan, samt särskilda och övriga förmågor. Varje förmåga presenteras kort, 

en tolkning följer, varpå en beskrivning av nuläget samt mål/visioner för förmågan för respektive regionerna, NOA, 

NFC, samt stödprocesserna, följer. Av utrymmesskäl finns inte möjlighet att göra samma ingående presentation av alla 

förmågorna, men jag kommer att kort presentera några av förmågorna.  

5.1.2. Förmåga att hantera information 
När det gäller förmåga att upprätthålla lägesförståelse så beskrivs att regionernas nuvarande förmåga till 

lägesförståelse bygger på användningen av ett antal digitala system, såsom RAR, DurTvå, Storm, COPS mfl. För NOA 

beskrivs att det idag saknas en gemensam databas/system som ger en gemensam lägesbild. Regionernas mål/vision 

för en förbättrad förmåga att upprätthålla lägesförståelse uttrycks i termer av: 

”Information från våra mobila och fasta enheter… behöver samlas i ett digitalt system där all information finns 

tillgänglig” 

”Mål och vision är att all information finns och hanteras i gemensamt källsystem/teknisk plattform” 

”Bedömning av information ska kunna förutse framtida händelser och händelseutveckling och föreslå ev. åtgärder 

utifrån lägesbild” 

”Förmåga att följa regelverk (ex. systemet säkerställer interna styrdokument, lagar och avtal). Varningar ges när 

faktiskt läge inte motsvarar rådande rättsläge” 
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Som kommentar verkar alla dessa formuleringar handla om tekniska system, men det är inte helt klart vad som menas 

med begreppet system – om det är en teknisk artefakt, eller en socioteknisk ensemble som avses.  

5.1.3. Förmåga att planera verksamheten 
När det gäller förmåga att planera verksamheten så beskrivs regionernas nuvarande förmåga att planera 

verksamheten i termer av att planeringen görs med stöd av vissa underlag såsom COPS, PUM-A, 

underrättelserapporter, samt medarbetar- och medborgardialog, och planeringen görs i PUM-A, som dock inte är 

anpassat till den nuvarande polisorganisationen, utan till den tidigare där det fanns flera olika polismyndigheter. För 

NOA beskrivs att det saknas planeringsverktyg som kan hämta utvald information i andra system, och även NFC 

beskrivs sakna specifika digitala planeringsverktyg. I regionernas mål/vision uttrycks ett antal behov där digitala system 

står i centrum: 

”Förmåga att fastställa mål bör vara en naturlig del av ledningsstödet… Systemet bör kunna stödja en prioritering av 

mål så att konflikter undviks mellan underifrån och ovanifrån satta mål” 

”Ledningssystemet ska ha förmåga att skapa en tydlig plan för vilka aktiviteter som ska genomföras och i vilken 

prioritetsordning detta ska ske utifrån olika handlingsalternativ” 

”Systemet ska kunna planera allt ifrån vardagliga händelser … till särskild händelse med all relevant information 

tillgänglig” 

För NOA beskrivs följande behov: ”Systemet måste klara av att utifrån kända fakta… kunna presentera en prognos på 

personaluttag, kompetensbehov på både kort och lång sikt” 

Vid läsningen av dessa formuleringar uppstår frågor om hur begreppet ”system” definieras; om det är enligt tanken 

om en teknisk artefakt, dvs. ett tekniskt system, eller tanken om en socioteknisk ensemble. Om det är utifrån tanken 

om en teknisk artefakt så ställs här stora förhoppningar till att en sådan ska kunna tillhandahålla viktiga organisatoriska 

lösningar, såsom planering, och olika prioriteringar.  

5.1.4. Förmåga att utvärdera verksamhet 
För förmåga att utvärdera verksamhet så beskrivs att regionerna saknar ett sammanhängande system för att utvärdera 

verksamheten. Här nämns också ett antal system (HOBIT, Status, VUP, STRADA mfl), och utvärderingsmetoder (interna 

uppföljningsdialoger, årsuppföljning, tertialrapporter, egenkontroll mfl) som används i dagsläget. När det gäller NOA 

beskrivs att operativa insatser utvärderas traditionellt, och att det inte finns något sammanhängande tekniskt stöd för 

det. När det gäller mål/vision så beskrivs regionernas behov av förmåga att utvärdera verksamhet i följande termer:  

”Systemet bör innehålla en förmåga att översätta vilka prestationer som krävs för att leda till önskade effekter. 

Förmåga att ta fram vad som behöver mätas, när och på vilket sätt samt har full integration med övriga statistik- och 

uppföljningssystem såväl internt som externt” 

NOA uttrycker följande behov: ”Systemet måste kunna utvärdera hur resurserna används och om de används på ett 

effektivt sätt” 

Det empiriska material som presenterats ovan är ett urval av en mycket större textmassa, och hur förmågorna beskrivs 

varierar. Nuvarande förmågor uttrycks både i termer av existerande digitala system eller brist på sådana, och i termer 

av strukturer, arbetsrutiner, organisatoriska processer, och praktiker. Beskrivningarna och tolkningarna av varje 

förmåga har ett tydligt verksamhetsperspektiv, dvs. beskrivs utifrån hur verksamheten verkar förstå och tolka 

förmågan. När sedan regionernas och övriga avdelningars nuvarande förmågor, samt mål/visioner för förmågan, 

beskrivs, glider det dock ofta över i ganska tekniska beskrivningar, där verksamhetens förmåga beskrivs utifrån vilka 

nuvarande digitala system som bidrar till förmågan, eller formuleringar om att det saknas digitala system för att 
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förmågan ska kunna upprätthållas på ett tillfredsställande sätt. Detta blir tydligare när det gäller mål/visioner för 

förmågorna, där det så gott som hela tiden blir ett tydligt fokus på att räkna upp eller beskriva digitala system som ska 

bidra till att upprätthålla förmågan. Ibland verkar dessa formuleringar också uttrycka en stark tilltro till att ett digitalt 

system ska kunna tillhandahålla centrala funktioner i verksamheten, funktioner som inte är helt enkla utan som 

innebär svåra avvägningar och kräver mycket av systemet.  

6. Analys   
Att verksamhetsanalysen har ett tekniskt fokus kanske inte är så konstigt, med tanke på att verksamhetsanalysen 

gjorts inom ramen för en förstudie som handlar om utveckling av ett beslutsstödsystem, men det är ändå intressant 

att vidare analysera de formuleringar som har gjorts. När det gäller hur en verksamhet, eller organisation kan förstås, 

understryks det ofta att dessa består av flera olika komponenter. Leavitt (1965) menar exempelvis att organisationer 

består av (1) social struktur, dvs. mönster av relationer mellan aktörer både inom och utanför organisationen, (2) mål 

mot vilka organisationen strävar, (3) teknologi, dvs. maskiner och utrustning (inklusive digitala teknologier), samt 

tekniskt kunnande, samt (4) den miljö i vilken organisationen verkar. En organisation består alltså enligt denna 

definition inte bara utav människor och sociala strukturer, utan också av olika former av teknologier. Andra författare 

framställer organisationer utifrån så kallat systemtänkande, där organisationen förstås som huvudsystem bestående 

av flera subsystem, där de huvudsakliga subsystemen är den formella och den informella organisationen. I det formella 

subsystemet ingår enligt Senior och Swailes (2016) ledning, strategi, mål, struktur, och teknologier. Detta liknar det 

som framförs i sociotekniskt teori, där man menar att organisationer består av ett socialt och ett tekniskt system, som 

båda är lika viktiga. Socioteknisk teori menar också att det sociala och det tekniska systemet är sammanflätade, och 

alltså hänger tätt ihop, men samtidigt att det går att särskilja dem, dvs. att de är olika saker.  

6.1. Analys utifrån perspektivet socioteknisk teori 
Utifrån perspektivet socioteknisk teori kan man se att formuleringarna i rapporten som handlar om verksamhetens 

förmågor visar på både sociala och tekniska aspekter. I rapporten görs ingen åtskillnad mellan tekniska aspekter och 

andra som rör arbetspraktiker, organisatoriska strukturer, och processer. Det gör att man ur ett sociotekniskt 

perspektiv kan förstå det som att det sociala och det tekniska hänger intimt samman, och är sammanflätade. Inom 

socioteknisk teori är dessa aspekter eller subsystem dock inte samma sak, utan de är olika subsystem, där visst går att 

identifiera som en del av det sociala subsystemet, och visst går att identifiera som en del av det tekniska. Mumford 

(2006) skriver att inom socioteknisk teori räknas det tekniska som maskiner och den relaterade arbetsorganisationen, 

och det sociala som formandet av grupper och team, koordination, och kontroll, samt gruppers ansvar och möjlighet 

till självbestämmande. Någon sådan klar uppdelning görs inte i den här rapporten. Det man kan se är också att det är 

en viss obalans mellan formuleringar om sociala och tekniska aspekter av förmågorna, där det tekniska dominerar. 

Detta varierar mellan förmågorna, och också mellan de organisatoriska enheterna, men det framstår dock som att här 

finns en slagsida mot att framställa förmågorna, både nuvarande och mål/visioner för dessa i framtiden, i termer av 

existerande digitala system, och behov av framtida sådana. Så framställs exempelvis regionernas nuvarande förmågor 

och mål/visioner i förhållandevis tekniska termer, och NOAs nuvarande förmågor och mål/visioner för dessa i termer 

som är något mer balanserade mellan det sociala och det tekniska. Denna obalans där det tekniska står i fokus ger 

intryck av viss teknikoptimism, dvs. en tilltro till att det är tekniska system, snarare än sociala, som står för 

verksamhetens förmågor, och att det är tekniska system som ska förbättra nuvarande brister i dessa förmågor. Det 

ger också intryck av att det som listas som mål/visioner för framtida och förbättrade förmågor gränsar till kravställning, 

där dessa krav inte beskrivs utifrån verksamhetens krav, utan glider över i formuleringen av ganska tekniskt specifika 

krav, dvs. där specifika tekniska lösningar nämns.  

6.2. Analys utifrån perspektivet sociomateriell teori 
Sociomateriell teori framhåller att det som ofta ses som givna och självklara gränser mellan det sociala och det 

tekniska, eller det sociala och det materiella, inte alls är självklara, utan att de istället konstrueras på olika sätt. På det 
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sättet kan ett fenomen förstås, och därmed konstrueras, som tekniskt i ett sammanhang, och som socialt i ett annat. 

Utifrån perspektivet sociomateriell teori är bristen på självklar åtskillnad mellan sociala och tekniska aspekter av 

verksamhetens förmågor i rapporten inte något konstigt eller problematiskt, utan snarare ett tecken på att dessa är 

så intimt ihoptrasslade att de inte riktigt går att trassla isär, eller att förstås som separata fenomen. Med den här 

teoribildningen är utgångspunkten att det inte finns någon grund för en självklar åtskillnad mellan det sociala och det 

tekniska, men att aktörer i tal, skrift och aktiviteter gör sådana gränsdragningar. Med en sådan förståelse blir 

exempelvis den här rapporten, där jag (författaren, dvs. den som skriver texten) använder termer som ”det sociala” 

och ”det tekniska” blir ett exempel på en praktik där sådana gränser dras, och därmed sådana fenomen konstrueras. 

På det sättet kan den här texten ses som ett sätt att skapa ”det sociala” och ”det tekniska”. Utifrån detta perspektiv 

blir det snarare rimligt att fråga om avsaknaden av åtskillnad mellan det sociala och det tekniska innebär att det i detta 

sammanhang och för de involverade aktörerna inte är meningsfullt att göra en sådan åtskillnad, och att det tekniska 

är en lika framträdande del av det som bidrar till verksamhetens förmågor som det sociala, eller till och med att det 

tekniska är verksamheten. Med ett sådant resonemang kan man fundera över om gränserna mellan det sociala och 

det tekniska – åtminstone i detta sammanhang – spelat ut sin roll, och att digitala teknologier har blivit så självklara i 

verksamheter att de inte längre ses som tekniska, utan att de blir osynliga och glider in i bakgrunden som en 

förgivettagen del av verksamheten.  

6.3. Analys utifrån begreppen teknisk artefakt och sociomateriell ensemble 
I flera formuleringar i rapporten där verksamhetens nuvarande förmåga, eller mål/vision för framtida formuleras, är 

det otydligt vad som menas med ”system”. Det gör att det uppstår frågor om vad som bidrar med den aktuella 

förmågan; är det (1) sådant som rör det sociala, dvs. arbetsorganisation, arbetspraktiker, strukturer, processer, rutiner 

och normer, eller (2) är det vissa informationstekniska system (tekniska artefakter), eller är det (3) en blandning av 

dessa, där informationstekniska system (tekniska artefakter) stödjer arbetsorganisationen, så att dessa tillsammans 

bildar en mer eller mindre väl fungerande socioteknisk ensemble? På andra ställen är det tydligt att en övervikt av 

formuleringarna handlar om tekniska system (dvs. tekniska artefakter) som framställs som bidragande till en viss 

förmåga. Här uppstår frågor om det är dessa tekniska artefakter i sig som man tror bidrar till förmågan, eller om man 

med formuleringarna menar att det är deras användning i ett arbetsorganisatoriskt sammanhang som bidrar till 

förmågan, dvs. att de ingår i en socioteknisk ensemble där även användare, användningspraktiker, och organisatoriska 

strukturer, processer och rutiner ingår. Dessa frågor är kanske inte så viktiga att reda ut i en sådan här initial 

verksamhetsanalys, men vid senare skeden, då det blir aktuellt att mer formellt börja formulera olika krav på en 

framtida förbättrad verksamhet, där ett beslutsstödsystem ingår och ska utvecklas, och det ska formuleras krav (både 

verksamhetskrav och tekniska krav) kan det vara bra att vara tydlig med dessa gränsdragningar.  

Om det tas ett beslut om att gå vidare med projektet och utveckla ett beslutsstödsystem utifrån den här 

verksamhetsanalysen, så kommer IT-experter att behöva ett underlag i form av en verksamhetsanalys och 

verksamhetskrav, som kan översättas till tekniska krav på ett tekniskt system. Dessa tekniskt utbildade personer är 

vana att tänka i termer av tekniska lösningar som svarar mot vissa organisatoriska krav och problem, och de kommer 

att behöva väcka liv i gränserna mellan det sociala och det tekniska. Här kommer insikten från deltagande design om 

vikten av att användare eller verksamhetsrepresentanter och systemdesigners lär av varandra att bli central, för att 

verksamheten ska kunna ställa tekniskt genomförbara och realistiska krav. Detta är viktigt också för att 

verksamhetsrepresentanterna inte ska hamna i händerna på systemdesigners som inte förstår sig på de 

verksamhetsrelaterade problemen och i sådana fall riskerar att utveckla tekniska system som inte svarar mot de 

problem som verksamheten faktiskt upplever.  

6.4. Teknikoptimism? 
Övervikten av tekniska formuleringar vid beskrivningen av förmågorna, både nuvarande och mål/visioner om 

förbättrade förmågor, tydliggör att det som fokuseras till stor del handlar om tekniska artefakter snarare än om 

sociotekniska ensembler. Detta bidrar vidare till intrycket av formuleringarna uttrycker en viss teknikoptimism, dvs. 
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en hög tilltro till att de brister som finns i verksamhetens förmågor, ska lösas med hjälp av införandet av tekniska 

artefakter, som om dessa stod för sig själva, utan samband med arbetsorganisatoriska praktiker, processer, strukturer 

och rutiner. Denna typ av teknikoptimism är ganska vanlig, men det finns risken att den bidrar med en övertro till 

tekniska lösningar och dessas förmåga att lösa problem som helt eller delvis har andra grunder, och som därmed inte 

kan lösas enbart på teknisk väg. Här är det viktigt att se att tekniken – i det här fallet informationssystem – aldrig står 

själv, utan alltid finns i ett sammanhang, där användningen av tekniken avgör vad den bidrar med.  

7. Slutsatser 
Den här rapporten handlar om sådant som är aktuellt inte bara för polisens förstudie, verksamhetsanalys och 

eventuella utveckling av ett nytt och förbättrat beslutsstödsystem som kan stödja och förbättra polisverksamhetens 

olika centrala förmågor, utan om frågor som är generella för alla verksamheter som på något sätt behöver utveckla 

sin verksamhet, och samtidigt sina digitala stödsystem. Informationssystem, som exempelvis beslutsstödsystem, 

används för att stödja anställda i deras arbete som på olika sätt syftar till att uppnå organisatoriska målsättningar, eller 

för att byta ut anställda mot helt eller delvis automatiserade system, och därmed effektivisera verksamheter. I dagens 

komplexa organisationer används digitala system i så hög grad, och blir därför en så grundläggande del av 

verksamheten, att det tekniska nästan alltid hänger intimt samman med de sociala aspekterna av verksamheten – 

sådant som rör arbetspraktiker, strukturer, organisatoriska processer och rutiner – och vid verksamhetsanalys måste 

man därför nästan alltid ta hänsyn både till de tekniska och de sociala aspekterna. I den analys som gjorts här har jag 

försökt tydliggöra att det sociala och det tekniska inte alltid är så lätta att särskilja, och att det inte alltid är meningsfullt 

att göra det, men att det ibland – vid utveckling av informationssystem och i mötet mellan verksamhetsrepresentanter 

och IT-experter – kan bli nödvändigt att göra det. Detta är frågor som är centrala i alla projekt som syftar till att utveckla 

framtida informationssystem.   

8. Tack 
Till slut vill jag tacka för förmånen att få ta del av och följa det projekt som rapporten handlar om. Tack framförallt till 

projektledaren, och till verksamhetsanalytikerna. Tack också CARER för den finansiering som möjliggjorde det hela.   
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