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Sammanfattning 
Den här rapporten reder ut vad som speciellt bör beaktas i samband med 
systemförändringar samt vid den föregående beslutsprocessen som leder fram 
till densamma för att undvika de vanligast förekommande problemen. Som 
jämförande exempel och studieobjekt användes det landsomfattande ITIS-
projektet och IT-avdelningen på Motala kommun som inledde ett systemskifte 
på sina skolor från så kallade feta till tunna klienter under hösten år 2004. 
Studien har utförts med litteraturstudier i kombination av intervjuer av såväl 
lärare som IT-representanter vilka har gett sin syn på implementering, 
IT-användande och beslutsfattande. De frågeställningar som undersökningen har 
utgått från och besvarar är därför: 

• Hur kan en beslutsfattare gå tillväga för att fatta rätt beslut? 
• Vad för slags problem kan uppstå vid implementation av 

systemförändringar?  
• Vilka faktorer bör beaktas extra för att minimera problem vid 

implementationen? 
 
Att fatta ett beslut är något som ofta kräver eftertänksamhet och struktur. Detta 
erbjuds i beslutsteorins deskriptiva och normativa inriktningar som handlar om 
att fatta beslut som efterliknar de som är vanligast förekommande respektive att 
anpassa valen efter de egna förutsättningarna och behoven. I den normativa 
inriktningen ingår även värdering av alternativ och vilka risker eller brister som 
kan finnas med dem samt det sociala sammanhang som besluten fattas i. Båda 
dessa kan omgärdas av problem då maktförhållanden kan påverka vilka val som 
görs. Ytterligare så är riskbedömning något som är mycket svårt att göra en 
verklig uppskattning kring vid värdering av olika alternativ. I slutändan kan ett 
alternativ därför väljas utifrån den egna övertygelsen kring vilket alternativ som 
är det lämpligaste.  
 
Ett systeminförande kan omgärdas av flera olika problem som till exempel att 
mest fokus läggs på tekniken och inte på användarna. När skolsatsningen ITIS 
genomfördes lades mycket kraft och pengar, med bidrag från staten, på 
användarna. Vid systemskiftet i Motala kommuns grundskolor gjordes inte 
samma satsningar på användarna och det verkar av den anledningen som att de 
har stött på fler problem vid sin systemimplementering.  
 
För att ett beslut och en implementering ska uppfattas som framgångsfull räcker 
det inte med tekniska framgångar utan det är även viktigt att visa vilka motiv 
som fanns bakom gjorda beslut och att låta medarbetarna i organisationen bli 
delaktiga och även omhändertas i samband med implementeringen. Information, 
stöd och utbildning under en lång tid ses därför som den främsta insatsen för att 
undvika att användarna får en bristande förankring till det nya systemet.
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Del 1 
Problemidentifiering och vetenskapligt tillvägagångssätt  

 
 

I rapportens första del redovisas kapitel ett och två där bland annat de 

frågeställningar, avgränsningar och vetenskapliga metoder som använts vid 

skapandet och genomförandet av såväl studie som rapport finns nämnda. 
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1  Inledning 
I detta kapitel tar jag upp de problem och frågeställningar som rapportens 

studie grundar sig på samt att en precisering vad gäller syfte, avgränsningar 

och målgrupp sker. Slutligen kommer en översikt på rapportens innehåll och 

disposition med en förklaring på hur dessa rapportdelar relaterar till varandra. 

 
Denna magisteruppsats, som löper över 10 veckor (10 poäng), har uppkommit 
som resultat av egna studier och efterforskningar och utgör det sista och 
avslutande arbetet på det fyraåriga systemvetenskapliga programmet vid 
Linköpings universitet. Att skapa en rapport som kan bidra med nytta för såväl 
mig själv och för andra ses därför som ett bra avslut på denna utbildning. Något 
som känns nytt för mig och därmed spännande att undersöka är den allmänna 
IT-utvecklingen (informationsteknikutvecklingen) och vilka alternativa 
lösningar vad gäller programvaror och systemlösningar som erbjuds idag samt 
den problematik som kan följa i dess spår vad gäller acceptans och framgång vid 
eventuella förändringar i IT-miljön.  

1.1 Bakgrund 
IT-utvecklingen är något som pågår hela tiden där inte bara ny mjukvara och 
hårdvara erbjuds utan även nya sätt att koppla samman datorer och teknik för ett 
bättre utnyttjande. Som följd av allt nytt som konstant erbjuds på marknaden så 
måste beslutsfattarna eller ledarna inom organisationer hela tiden ta ställning till 
om några åtgärder ska sättas in eller om de ska avvakta. Då förändringar i IT-
miljön inte bara har effekter för organisationen som sådan utan även påverkar 
medarbetarna i en organisation så kan eventuella förändringar i IT-miljön få 
olika resultat och upplevas på olika sätt beroende på hur beslutsfattarna tar 
hänsyn till alla de delar som ingår i kontexten.  
 
Sverige började redan på 70-talet satsa på IT i skolorna (Chaib och Tegelius, 
2004). Ett varierande innehåll och utformning av dessa satsningar ledde till att 
även kunskapsnivå och tekniknivå ute på skolorna varierade. Detta gjorde att ett 
behov av åtgärder uppstod från statligt håll för att jämna ut dessa skillnader 
(Öhman och Ehnström, 2000). I kommunerna uppstod det förmodligen ett behov 
av att utvärdera sin IT-miljö i och med att blickarna allt mer riktades mot detta 
område efter alla år av IT-satsningar. Dessa utvärderingar kan i sin tur leda till 
att IT-miljön inte längre upplevs som tillfredställande och kan då göra att vissa 
förändringar i till exempel val av system måste göras. 
 
Alla slags förändringar och beslut som görs kan ge effekter inom andra områden 
– effekter som både kan bli långsiktiga och fortsätta i flera steg. Det blir då 
viktigt att rätt beslut har gjorts och att sättet som förändringen införs på sker på 
ett genomtänkt sätt för att de totala effekterna ska bli så bra som möjligt. Detta 
är något som gäller alla slags organisationer men kanske speciellt kommuner 
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och skolor och liknande ”uppdelade” organisationer där beslutsfattarna inte 
finns på samma plats som effekterna av beslutet uppstår. I sådana organisationer 
kan förmodligen en ”vi och dom” känsla lättare uppstå. Det kan göra att det 
finns ett större behov av att ett systemskifte går rätt till för att kunna förankras 
av användarna och att det inte upplevs som påtvingat av någon utifrån. 

1.2 Problemformulering  
Systemskiften inom organisationer och kommuner kan inte ses som isolerade 
aktiviteter, där ett system byts mot ett annat, utan kan både påverka och 
påverkas av den övriga organisationen. Hur framgångsfullt ett skifte blir eller 
upplevs påverkas även av bakomliggande aktiviteter vad gäller till exempel 
ledningens synsätt på förändringen samt deras förhållningssätt till medarbetarna. 
Det finns med andra ord många faktorer som skulle kunna påverka resultatet och 
upplevelsen av en förändring i både positiv och negativ riktning. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med rapporten är att ta reda på vad som speciellt bör beaktas i samband 
med systemförändringar samt vid den föregående beslutsprocessen som leder 
fram till nämnda systemförändring eller systemskifte. De frågeställningar som 
undersökningen utgår från och ska besvara är därför: 
 

• Hur kan en beslutsfattare gå tillväga för att fatta rätt beslut? 
• Vad för slags problem kan uppstå vid implementation av 

systemförändringar?  
• Vilka faktorer bör beaktas extra för att minimera problem vid 

implementationen? 

1.4  Avgränsningar 
Denna rapport handlar i första hand om införandeproblematiken som kan uppstå 
vid införande av nya systemet. Givetvis kan delar som till exempel pedagogik, 
användande, acceptans och deltagande i förändringsarbetet även vara intressanta 
ämnesområden att studera. Dessa delar anses däremot vara så pass omfattande 
att det inte ryms en närmare beskrivning av dem i denna rapport utan att de i så 
fall får studeras separat vid ett senare tillfälle. Delarna kan därför förekomma 
ytligt men utan att en fördjupad diskussion och analys kring dessa ämnen sker. 
 
IT-användning i skolorna berör i hög grad även de elever som studerar vid 
respektive skolor. Det skulle även vara intressant att se vilken uppfattning och 
användningssituation de befinner sig i med tanke på systemskiftet och ITiS-
satsningen. Då jag bedriver studien ensam så anser jag dock inte att tiden räcker 
till för att studera även dem. Ett beslut att avgränsa bort eleverna togs då i 
överenskommelse med både min handledare och IT-chefen på Motala kommun. 
Rapporten inriktar sig därför enbart mot lärarna vid tre av kommunens skolor. 
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Givetvis finns det även andra systemlösningar, operativsystem och leverantörer 
än de som nämns i denna rapport. Då beslutet i Motala kommun redan är taget 
att använda sig av ThinLinc (kapitel 4.2.2) och Linux (kapitel 3.2) finns det 
ingen anledning att utreda om detta val var det rätta eller om det finns andra 
lösningar som skulle ha kunnat vara bättre. Av den anledningen avgränsas därför 
en sådan utredning bort där eventuellt en system- eller programutvärdering hade 
kunnat ske. 

1.5  Målgrupp 
De som jag i första hand tror kan ha ett intresse av resultatet i rapporten är 
givetvis IT-chefen på Motala kommun och hans kollegor på IT-enheten. De är 
inblandade i valet av system och programvaror och det sätt som det har och ska 
införas på i kommunens skolor. Rapporten kommer att ha som mål att ta fram 
orsaker till varför negativa åsikter efter systemskiftet uppstod för att eventuellt 
kunna ge tips och förslag på hur Motala kommun kan förändra tillvägagångs-
sättet för att de ska lyckas ännu bättre vid det efterföljande införandet på 
gymnasieskolorna. Resultaten har därför mest betydelse för dem som är 
inblandade i Motala kommuns systemskifte.  
 
Även personalen vid Motalas skolor kan ha ett intresse av rapportens innehåll 
och utfall för att kunna öka på sin förståelse kring gjorda system- och produktval 
samt för att se om de upplevda problemen med systemskiftet vilka påvisas i 
rapporten kan få en lösning eller en förklaring i efterhand.  
 
Som följd av den landsomfattande IT-satsningen ITiS kan förmodligen många 
kommuner i Sverige ha mötts av liknande problem och behov av utvärdering av 
IT-miljön som Motala kommun har mött. Därför kan även IT-ansvariga i 
Sveriges övriga kommuner och sådana personer med IT-ansvar vid skolorna ha 
ett intresse av rapporten för att kunna se alternativa lösningar och utläsa vad 
Motalas systemskifte fick för resultat.  

1.6 Ordval 
I rapporten förekommer vissa begrepp som kan behöva ett ytterligare 
förtydligande för att inte dess innebörd ska misstolkas eller göra läsaren 
oförstående inför begreppens betydelse. 
 
Systemskifte betyder i denna rapport det val som IT-enheten i Motala kommun 
gjorde genom att gå över från så kallade feta klienter till tunna klienter där alltså 
distribution, behandling och lagring av datainformation och programvaror utförs 
på olika sätt (se vidare i kapitel 4.2 och 4.3).  
 
Infrastrukturen som byggdes ut i samband med ITiS-satsningen med stöd av 
statliga bidrag innebar för Motala kommuns del att skolnätet byggdes ut. 
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Därigenom fick alla lärare och elever var sin e-postadress samt att alla skolor i 
kommunen fick möjlighet att koppla upp sig mot Internet. Dessa åtgärder i 
infrastrukturen var sådana som var specifika för denna kommuns behov. De 
statliga bidragen till utbyggnad av infrastruktur i andra kommuner kan därför ha 
haft ett annorlunda innehåll och innebörd. 

1.7  Disposition 
Rapporten är uppdelad i fem delar (se figur 1.1). I denna första del, 
problemidentifiering och vetenskapligt tillvägagångssätt, återfinns kapitel ett, 
inledning, och kapitel två, metod. I dessa kapitel presenteras bland annat de 
syften och frågeställningar som ligger till grund för studien. Ytterligare så anges 
även bland annat de perspektiv, metoder och förhållningssätt som finns och som 
har använts vid skapandet av rapporten. Del ett är till för att förtydliga och 
förklara hur arbetet har gått till och vilka val som gjorts i rapportens övriga 
delar. 
 
Del två, introducerande grundkunskaper, nämner lite olika begrepp och utbud 
som finns kring IT-relaterade artefakter i kapitel tre och fyra. Dessa kapitel 
syftar till att ge läsare som inte har så djupa IT-kunskaper en större inblick i och 
en bättre förståelse för rapportens huvuddelar som återfinns främst i de 
empiriska delarna (figur 1.1, del 4). Kapitel tre tar upp lite grundläggande om 
vad ett operativsystem är för något och vilka som är de vanligaste på 
marknaden. Kapitel fyra tar upp olika sätt att distribuera, bearbeta och lagra 
datainformation på vilket omnämns som dataarkitektur.  
 
I den tredje delen, teoretisk referensram, presenteras de teoretiska bidragen kring 
ämnen som används vid den senare resultatframställningen (figur 1.1, del 5) där 
en analys, diskussion och jämförelse sker mot empirin. Kapitel fem handlar om 
beslutsteorin och hur det kan gå till när ett beslut ska tas medan kapitel sex tar 
upp information kring systemförändringar och olika faktorer som kan påverka 
dess utfall i positiv och negativ bemärkelse.  
 
De egna efterforskningar som jag har gjort presenteras i del fyra, empirisk 
studie. Det sjunde kapitlet handlar om IT-utvecklingen i skolorna och vad ITiS 
egentligen var för något och vad det innebar för IT-enheten och lärarnas i 
Motala kommun. I det åttonde kapitlet finns information om hur Motala 
kommuns IT-enhet gick till väga vid val, beslut och införande av ett nytt IT-
system och hur resultaten av dessa åtgärder uppfattades av lärarna. Tillsammans 
med teorin (figur 1.1, del 3) så utgör de två delarna utgångspunkten till den 
efterföljande resultatframställningen. 
 
Den femte och avslutande delen av rapporten, resultatframställning, 
åskådliggörs en diskussion och analys kring de teoretiska och empiriska 
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bidragen (figur 1.1, del 3 och 4), vilka presenteras i det nionde kapitlet. Därefter, 
i kapitel tio, presenteras ett antal slutsatser som ska besvara rapportens 
frågeställningar. I det sista och elfte kapitlet återfinns mina egna reflektioner 
kring studien samt en diskussion kring vidare forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 – Rapportdisposition 

Del 1 
Inledning 

Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Metod 

Del 2 
Introducerande grundkunskaper 

Kapitel 3 
Operativsystem 

Kapitel 4 
Arkitektur för 
dataåtkomst 

Del 5 
Resultatframställning 

Kapitel 9 
Analys och 
diskussion 

Kapitel 10 
Slutsatser 

Kapitel 11 
Avslutande 
reflektioner 

Del 4 
Empirisk studie 

Kapitel 8 
Systemskifte 

Kapitel 7 
ITiS 

Del 3 
Teoretisk referensram 

Kapitel 5 
Beslutsteori 

Kapitel 6 
System-

förändring 

Förtydligar och förklarar 
Ger förkunskaper  

Jämförelse 
och stöd 

Används för Används för 



 

6 

 



– Problemidentifiering och vetenskapligt tillvägagångssätt – 

7 

2  Metod 
I andra kapitlet tar jag upp olika val och möjligheter som en forskare måste ta 

ställning till hur han/hon ska förhålla sig till. Att bestämma vilken typ av 

undersökning som ska göras samt vilka utredningsmetoder och insamlings-

metoder som ska användas är enligt Goldkuhl (1998) viktigt att göra tidigt i en 

studie. I styckena nedan kommer därför olika vetenskapliga begrepp och 

företeelser att kort beskrivas och som följs av ett avsnitt där mina egna val 

framkommer. 

2.1 Vetenskapsteoretiska perspektiv 
Det finns ett visst samband mellan utredningsmetod och det perspektiv som 
används. Positivism har sina rötter från naturvetenskapen där bevisning genom 
fakta är en viktig beståndsdel. Hermeneutiken har istället anor från den 
humanistiska vetenskapstraditionen och använder sig av mer ”mjuka” 
värderingssätt såsom tolkning och förståelse. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

2.1.1  Positivismen 

Positivismen har väldigt gamla anor och växte fram ut naturvetenskapen under 
1600-talet och 1700-talet. Ordet positivism kommer från ordet positiv, det vill 
säga säker och betyder att de fakta som används ska vara ”absoluta”. Genom att 
skala bort alla förutfattade meningar och tidigare erfarenheter från en fakta-
mängd kommer den rena kärnan av hård eller absolut fakta fram enligt Thurén 
(1991). Med detta perspektiv strävar forskarna efter att med en tillräckligt stor 
mängd fakta kunna dra generella slutsatser kring mönster och regelbundenhet 
(Lundahl och Skärvad, 1999). Genom att inte lämna något utrymme för egna 
tolkningar så återfinns därför likheter med de synsätt som råder inom de 
kvantitativa metoderna där mängder och siffervärden värderas högt. 
 
Kritiken mot perspektivet är att den inte tar någon hänsyn till andra ”mjukare” 
fakta som till exempel värderingar och förförståelse. En sådan inriktning på en 
studie kan då göra att informationen inte kan sättas in ett sammanhang. Att 
förbli helt opåverkad av tidigare erfarenheter och förförståelse kan enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) även vara svårt varpå kriteriet för positivismen, att 
uppnå en tillräcklig validitet, därför kan vara svårt att uppnå. 

2.1.2  Hermeneutiken 

Hermeneutiken tar mer hänsyn till forskarens egna erfarenheter och värderingar 
än vad som tillåts inom positivismen. Tidigare erfarenheter och värderingar kan 
användas för att tolka och analysera datainformationen och för att skapa en 
förståelse kring olika fenomen i omgivningen. Lundahl och Skärvad (1999) 
menar att resultatet från denna tolkning även är tidsbunden på så vis att 
omgivande faktorer hela tiden påverkar förutsättningarna och gör så att 
förståelsen måste omvärderas och uppdateras. Denna iterativa process med 
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ständig reflektion och uppdatering av både förutfattade meningar och 
erfarenheter kallas för en hermeneutisk spiral eller för den hermeneutiska 

cirkeln (Thurén, 1991 och Repstad, 1999). Likheten mellan de kvalitativa 
metoderna och hermeneutiken återfinns i de tolkningar och hänsynstagande till 
omgivande faktorer som tillåts.  
 
Kritiken mot denna metodgren är att alltför stora möjligheter till egen tolkning 
tillåts vilket tillsammans med forskarens förförståelse skulle kunna bidra till att 
den vetenskapliga bevisningen och validiteten blir svår att uppnå. Olika forskare 
kan därför enligt Repstad (1999) få helt olika resultat av en studie beroende på 
hur dessa värderingar och tolkningar påverkar resultatet. 

2.1.3 Mitt val av perspektiv 

Det perspektiv som jag har använt är det hermeneutiska perspektivet. Genom att 
använda ett sådant perspektiv anser jag att studien på ett bättre sätt har kunnat 
belysa upplevelserna kring och bakgrunden till systemskiftet i Motala kommun 
och hur införandet gick till och vilka resultat som uppkom. Ett positivistiskt 
synsätt hade inte kunnat bidra till en sådan förståelse och tolkning utan bara 
visat på ”ren kärnfakta” till exempel med hur många som har fått tillgång till det 
nya systemet. Det intressanta i studien är dock interaktionen mellan människor 
samt mellan människa-dator vilket enligt min åsikt bättre kunde belysas med det 
hermeneutiska perspektivet. 

2.2  Utredningsmetod 
Det finns två huvudgrenar vad gäller utredningsmetoder: den kvalitativa och den 
kvantitativa. Det är inte datainsamlingsmetoderna i sig som avgör om en 
undersökning är kvalitativ eller kvantitativ utan det bestäms istället av sättet som 
den insamlade datainformationen behandlas på. 

2.2.1  Kvalitativa metoder 

Kvalitativa metoder kan precis som Repstad (1999, sid. 9) påstår visa på 
”egenskaper och framträdande drag hos ett fenomen”. Det som utmärker den 
kvalitativa utredningsmetoden är enligt Lundahl och Skärvad (1999) den analys 
som sker av datainformationen och som gör att det går att beskriva, analysera 
och förstå beteenden hos studieobjekt och hur dessa interagerar med sin 
omvärld. Samtidigt påstår Repstad (1999) att mängdangivelser och siffror ofta 
används även inom de kvalitativa undersökningarna och att det nästan är 
omöjligt att undvika dessa. Repstad (1999) menar dock att mängdangivelserna 
och siffrorna har en betydligt mindre vikt och är av underordnad betydelse inom 
de kvalitativa undersökningsformerna jämfört med de kvantitativa. Detta verkar 
stämma väl överens med det inledande påståendet att det inte är metoden i sig 
utan sättet den används på som avgör vilken metodgren utredningen tillhör.  
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2.2.2  Kvantitativa metoder 

I de kvantitativa metoderna ingår alltid mätning i någon form. Det som 
eftersträvas i denna utredningsmetod är validitet, precision och entydighet. Det 
lämnas heller inget utrymme för att skapa egna tolkningar. Behovet av validitet i 
metodgrenen kräver enligt Lundahl och Skärvad (1999) även att förplaneringen, 
som skapas innan studiens påbörjande, måste följas till punkt och pricka för att 
inte förutsättningarna ska bli förändrade. Om denna utredningsmetod ska 
användas är det därför väldigt viktigt att forskaren ”tänker efter före”. 
 
De kvantitativa metoderna är något som samhället som regel har en stor tillförlit 
till, menar Repstad (1999), då det är enkelt att visa på skillnader i resultat och se 
samband mellan orsak och verkan. Nackdelen kan vara att det krävs relativt 
stora mängder data för att kunna dra generella slutsatser om ett fenomen och att 
individualiteten därigenom kan gå förlorad. 

2.2.3 Mitt val av utredningsmetod 

Den gren av utredningsmetod som jag har valt att använda i denna studie är den 
kvalitativa utredningsmetoden. Valet att använda just den inriktningen gjordes 
utifrån syftet att finna sådan information som skulle kunna visa både på vilka 
olika insatser som har gjorts men även för att ge mig en möjlighet att tolka och 
förstå informationen samt omvandla den till ny information som kan ändra 
förförståelse och värderingar. Genom detta tillvägagångssätt kan jag då förstå 
beteenden och interaktioner mellan olika objekt vilket är utmärkande för denna 
metodgren enligt Lundahl och Skärvad (1999). Att göra en exakt planering i 
utredningen startskede, vilket beskrivs av Lundahl och Skärvad (1999) i den 
kvantitativa grenen ses som mindre lämpligt i denna studie. Människor och 
deras ageranden, som studien handlar om, kan inte förutsägas och det går inte 
heller att göra exakta planer för hur de ska medverka i studien. Den kvalitativa 
metodgrenen ses därför som ett både lämpligare och mer flexibelt sätt att 
genomföra studien på. 

2.3 Datainsamlingsmetoder 
Det finns många olika sätt att samla in datamaterial på. Några av dessa metoder, 
som till exempel fallstudier, observationer och intervjuer, beskrivs närmare i 
texten nedan. 

2.3.1 Fallstudier 

En fallstudie utgörs av en undersökning som är baserad på ett specifikt område, 
miljö eller person och är enligt Lundahl och Skärvad (1999) en väldigt viktig 
beståndsdel inom den kvalitativa metodgrenen. Fallstudier syftar till att förstå ett 
sammanhang i ett socialt system som granskas ur flera olika dimensioner. 
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Svårigheten med fallstudier kan vara att begränsa dess omfattning. Det finns 
annars enligt Lundahl och Skärvad (1999) en risk att forskaren förlorar sin fokus 
och kan irra bort sig i den komplexa sociala miljön där många olika aspekter kan 
återfinnas. Andra problem kan handla om den vetenskapliga nyttan för andra 
intressenter kan bli bristfällig om valet mellan ett eller flera fall gör att studien 
blir alltför smal. Det gäller därför att bestämma om fallstudien ska ha generalitet 
i form av bredd eller om den ska inrikta sig på detaljer genom en djupstudie. 

2.3.2 Observation 

Genom att studera människor i olika situationer och vid, för dem, naturliga 
mötesplatser kan olika förhållanden och yttringar som sker naturligt upptäckas. 
En observation kan enligt Repstad (1999) ske både öppet och dolt. Ett öppet 
förfarandesätt innebär att forskaren går ut med information om vem han/hon är 
och vad denne ska göra. Att lämna ut exakta uppgifter om frågeställningar eller 
detaljer kring vad som ska observeras behövs dock inte meddelas till dem som 
studeras. Den dolda observationen ställer större krav på forskaren och är svårare 
att genomföra just på grund av att den ska ske utan den studerandes vetskap. 
 
En observation kan även göras där forskaren är mer eller mindre aktiv. Att förbli 
helt passiv vid en observation innebär ofta en negativ upplevelse hos den som 
blir studerad och Repstad (1999) menar på att de då kan känna sig bevakade och 
kan uppleva att forskaren spionerar. Om forskaren istället är aktiv och deltar och 
interagerar med sin omgivning så minskar de negativa upplevelserna och ”hotet” 
minskar för den som studeras. Det är därför bra om forskaren deltar i samtal om 
vardagliga ting, visar sitt intresse och eventuellt även ger en hjälpande hand till 
dem som han /hon interagerar med. 

2.3.3  Sekundärdata 

Den klassiska betydelsen av sekundärdata (andrahandsdata) gäller sådan 
information som är dokumenterad i pappersform för andra ändamål än den egna 
studien. Numera har den definitionen breddats enligt Lundahl och Skärvad 
(1999) och innehåller idag även sådan information som kommer från andra 
sorters medier som till exempel tv, radio och Internet. Sådan här information kan 
samlas in för att ge forskaren idéer och uppslag till forskningsfrågor men kan 
också användas som faktabas och kallas då med andra ord för litteraturstudier 
vilket kan används bland annat till de teoretiska delarna av en rapport.  
 
Om den insamlade informationen handlar om specifika företag eller 
organisationer och ger forskaren nya erfarenheter utgörs mängden av 
sekundärdata istället av empirisk information (ibid). Sådan information kan 
bestå bland annat av information som hämtas från tidningar, årsredovisningar 
eller offentliga utredningar.  
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2.3.4  Intervju 

En intervju kan ske dels på olika sätt men även av olika orsaker och för att ge 
olika slags kunskapsbidrag. Vid en respondentintervju eftersöks sådan 
information som ska ge en spegling av respondentens egna personliga åsikter 
och uppfattningar. En informantintervju har till skillnad att som uppgift ge 
informations- och faktabidrag kring olika fenomen eller aktiviteter som annars 
skulle ta för lång tid för forskaren själv att ta reda på. En informant väljs därför 
ut på grund av sin lokalkännedom men kan under intervjuns gång ge uttryck 
även för sina egna upplevelser och för sina känslor. Vid en intervju kan som 
regel både ren fakta och egna åsikter förmedlas varpå den som intervjuas kan 
vara både informant och respondent vid samma tillfälle. (Repstad, 1999) 
 
Hur sedan intervjun praktiskt går till kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) 
också skilja sig åt beroende på struktureringsgraden vid intervjun. Dels kan en 
strikt frågemall användas vid en så kallad standardiserad intervju. En sådan 
frågemall måste ha samma ordningsföljd mellan alla intervjuer och verkar därför 
stämma bättre in då enkla ja- och nejfrågor ska besvaras eller om svaren på 
föregående frågor ska användas som fakta i nästkommande. Då svar på en mer 
generell fråga har tendens att bli bredare och fylligare så kan efterföljande frågor 
redan ha besvarats. För att få en mer flexibel frågemall som tillåter ändring av 
frågeordning samt även tillägg av nya frågor, vid behov av förtydligande, så kan 
istället en ostandardiserad frågeform användas (ibid). 

2.3.5 Mina val av datainsamlingsmetoder 

Det huvudsakliga sätt som användes för insamling av data var genom en 
fallstudie på IT-enheten i Motala kommun. Syftet med just det valet av metod 
var att få information kring ett specifikt område vilket även ses som en viktig 
beståndsdel i den kvalitativa metodgrenen enligt Lundahl och Skärvad (1999). 
Nackdelen med att studien kanske blir för smal och inte kanske inte bidrar med 
ett generellt vetenskapligt bidrag ska därför i möjligaste mån undvikas genom 
att höja blickarna från det specifika fallet till att mer handla om det generella 
tillvägagångssätt och de bakomliggande aktiviteter som påverkar en 
implementering. Därmed ökar även fokus och att studien gäller en avgränsad del 
istället för att studera många olika delar i det enskilda fallets komplexa och 
unika miljö vilket, enligt Lundahl och Skärvad (1999), kan göra att forskaren 
irrar bort sig. 
 
Den första aktiviteten i utredningsprocessen bestod av en leverantörsträff som 
jag blev inbjuden att delta på av Motala kommuns IT-chef. Träffen skedde hos 
och tillsammans med Cendio AB i Linköping som är tillverkare och leverantör 
av en programvara som Motala kommun köpt in. Då besöket skedde tidigt och 
då jag inte hunnit skaffa några förkunskaper ännu kring ämnet så nyttjades 
tillfället istället till en mer observationsartad undersökningsform, som beskrivs 
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av Repstad (1999), där jag endast satt och lyssnade och observerade hur 
diskussionen fördes. Denna observation skedde på ett öppet sätt där deltagarna 
vid mötets startskede fick reda på vem jag som observatör var och i vilket syfte 
jag närvarade. För att inte skapa en olustig känsla hos dem som observerades så 
deltog jag även i det vardagliga samtal som fördes utöver mötets huvudämne 
och observationen genomfördes därför till viss del på ett aktivt sätt. 
 
Sedan skedde en litteraturstudie för att ge en bakgrund och stöd till den 
efterföljande empiriska undersökningen. Den insamlade informationen bestod 
därför av sekundärdata kring olika ämnen och hämtades från såväl böcker, 
rapporter och artiklar och information från Internet och ingår således i den nyare 
och bredare definitionen av sekundärdata som Lundahl och Skärvad (1999) 
beskriver. 
 
Litteraturstudien kompletterades sedan med en empirisk undersökning som 
bestod av såväl sekundärdata och två olika kvalitativa intervjuformer som 
Repstad (1999) omnämner som informantintervju och respondentintervju. 
Formen på dessa intervjuer skiljde sig även åt på så vis att vissa intervjuer var 
något mer strukturerade medan andra intervjuer istället bestod av mer fria 
diskussioner.  
 
De fria diskussionerna avser sådana samtal som förts via telefon utan någon 
speciell eller strukturerad form samt information som getts vid friare möten som 
skett i mer samtalsform. Den fria diskussionsformen användes till huvudsak vid 
informantintervjuer och diverse andra samtal med kommunens IT-
representanter. De mer ordnade och strukturerade intervjuerna skedde istället vid 
så kallade respondentintervjuer av flera lärare. 
 
Intervjufrågorna bestod av två olika frågemallar (Se bilaga 1) vilka användes 
fritt under intervjuns gång där jag hoppade mellan frågorna för att få ett mer 
naturligt flyt i samtalet och öka flexibiliteten i intervjun på det sätt som Lundahl 
och Skärvad (1999) talar om. De två olika frågemallarna användes för att 
återspegla två olika perspektiv av erfarenheter respektive förväntningar. Det ena 
perspektivet och frågemallen var anpassad efter lärare som redan hade 
erfarenheter efter systembytet i fas ett medan det andra perspektivet och fråge-
mallen används till dem som inte har dessa erfarenheter och skulle visa på de 
förväntningar och behov som finns inför systemskiftet i fas två.  
 
Intervjuerna spelades in på band, vilket hade godkänts av respondenterna och 
transkriberas sedan (skrevs ut). Intervjuutskriften sammanfattades till viss del 
innan de skickades till respondenterna för vidimering. Intervjuutskrifterna blev 
således inte ordagrant återgivna då jag i tidigare undersökningar har upplevt att 
respondenter kan reagera väldigt negativt på utskrifter där talspråk och till och 
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med andhämtningar återges. Risken med en sammanfattning är att egna 
förutfattade meningar, urval eller förvrängning av information kan påverka 
texten. I och med att respondenterna får vidimera innehållet så tror jag därmed 
att denna risk minskar. 

2.4 Urval 
Att göra ett urval är allt som oftast förknippat med osäkerhet. Ett urval av en 
population används oftast för att kunna dra slutsatser som gäller för hela 
populationen (se figur 2.1). Några av de sätt och metoder som kan användas för 
att göra urval på är enligt Dahmström (2000) obundet slumpmässigt urval, 
stratifierat urval och systematiskt urval. Det obundna slumpmässiga urvalet 
karaktäriseras av att det inte förekommer någon form av påverkan eller styrning 
av hur urvalet ska göras utan det är slumpen som helt avgör detta. I det 
stratifierade urvalet används forskarens tidigare erfarenheter och kunskaper för 
att styra urvalet vad gäller vissa faktorer. Till exempel kan urvalet enligt 
Dahmström (2000) styras för att få en bättre och jämnare fördelning mellan 
ålder eller kön. Med systematiska urvalsmetoder används istället en på förhand 
uppgjord ordning vilken till exempel kan handla om tid-, sifferföljder eller 
bokstavsordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 – Urval (Dahmström, 2000, sid 188) 

 

2.4.1 Mitt urval 

Det urval som gjordes av både personer och skolor skedde på ett stratifierat sätt i 
kombination med det systematiska sättet och som beskriv av Dahmström (2000). 
Ett helt slumpmässigt urval har förmodligen en högre risk att drabbas av bortfall 
då några kontakter med dem som då väljs ut inte sker före själva under-
sökningen. Ett betydligt större urval skulle av den anledningen förmodligen ha 
behövts för att täcka upp bortfallet vilket inte var lämpligt med tanke på denna 
studies resurser. Med ett stratifierat urval i kombination med det systematiska så 
är förhoppningen att flera olika kategorier av personer och skolor ska bli 
representerade i form av kön, ålder och utbildningsnivå/stadium. Detta kan 
därmed göra att studien stämmer bättre överens med verkligheten.  

Urval Urval 

Slutsatser? 

Population 
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Tre informanter, som skulle ge information kring IT-drift, ITiS och 
systemskiftet inom Motala kommun, valdes ut av IT-chefen själv då det till 
huvudsak var dessa tre som var inblandade i besluten kring systemskiftet och 
genomförandet av detsamma. Vid själva informantmötet fick dock en av dem 
förhinder varpå endast två av informanterna deltog, nämligen IT-chefen själv 
och IT-samordnaren. 
 
En av de grundskolor som valdes ut som studieobjekt var en skola som ingick i 
det pilotprojekt som startade satsningen med tunna klienter i Motala kommun 
under våren 2004. Det var ursprungligen två skolor som deltog i detta pilot-
projekt vilket gjorde att jag tyckte det skulle vara intressant att studera en av 
dessa skolor för att se deras erfarenheter av det nya systemet i form av 
”förtestare”. Den skola som först kontaktades av de två var Dansäterskolan i 
Borensberg som kom först enligt den alfabetiska ordningen i telefonkatalogen. 
Efter en kort presentation av ämnet via telefon så visade skolan ett intresse av att 
vara med i studien varpå två personer föreslogs till den efterföljande intervjun av 
samtalsmottagaren. Vid en senare telefonkontakt med de två föreslagna 
respondenterna tackade de ja till att delta och valet av dessa blev därför bekräftat 
och inbokat. 
 
Som komplement till den skola som var med i pilotprojektet, vilket var en låg- 
och mellanstadieskola, valdes ytterligare en grundskola ut som fick systemet 
infört senare under hösten år 2004. Den skola som valdes var en av kommunens 
högstadieskolor. Hur datoranvändandet skiljer sig åt mellan olika högstadie-
skolor beror förmodligen mer på individuella aspekter och datorvanan hos 
lärarna på respektive skola och har kanske inte så mycket med just själva skolan 
och dess inriktning att göra. Då det fanns flera högstadieskolor i kommunen 
valdes därför en av dessa ut slumpmässigt. Även här föreslog telefonsamtals-
mottagaren två personer som kunde vara lämpliga att intervjua. Dessa 
kontaktades via telefon varpå de svarade jakande och blev även de inbokade för 
intervju.  
 
Den sista av de tre skolorna valdes ut med tanken att lärarna där skulle kunna 
bidra med en bredare infallsvinkel till studien. De två tidigare grundskolorna 
hade redan fått det nya systemet infört under den första införandefasen vilken 
var inriktad enbart mot grundskolorna. Det som skulle bredda studien en aning 
var att undersöka en gymnasieskola som inte fått systemet ännu utan som istället 
väntas få det under hösten/vintern 2005 eller senare. De skulle då kunna ge sin 
bild av vilka förväntningar och behov som finns inför systemskiftets andra fas. 
Då det i dagsläget sker en omorganisering av gymnasieskolorna i kommunen där 
två av totalt tre gymnasier ska slås ihop inför höstterminen så ville inte jag 
förbrylla dessa två gymnasieskolor med frågor kring min studie. Av den 
anledningen valdes den tredje gymnasieskolan ut som studieobjekt vilken inte 
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var inblandad i denna omorganisation. De två respondenterna som föreslogs av 
telefonsamtalsmottagaren kontaktades telefonledes och bokades efter ett 
godkännande in för respondentintervju. En av dessa intervjuer skedde som en 
par-intervju1 då dessa två lärare redan arbetade så pass tätt tillsammans inom 
samma ämnesområde att de ville genomföra även denna aktivitet gemensamt.  
 
Av alla sju respondenter som valdes ut för intervju kom alltså fyra av dessa från 
två grundskolor som redan hade systemet och fick det infört under hösten 2004 
(se tabell 2.1). Utöver dessa kom tre personer från en gymnasieskola som ännu 
inte fått systemet infört. 
 

Tabell 2.1 – Ålders- och könsfördelning  

 Två grundskolor 
(med systemet) 

En gymnasieskola 
(utan systemet) 

 
Äldre 
> 40 år 

 
 

 

 
Yngre 
< 40 år 

  

 
Trots att ålder och kön inte var avgörande vid urvalet av respondenter och utan 
att närmare ha ställt frågan om ålder, så visar en grov uppskattning, där den 
arbetsföra åldern (ca 20-60 år) delats i två lika delar, att åldersfördelningen fick 
en lyckosam fördelning. Även fördelningen mellan kvinnor och män visade sig 
vara jämn. (se vidare i kapitel 2.9, metodkritik) Det antal respondenter som 
intervjuades var totalt sju personer där fyra av dem redan hade erfarenheter av 
systemet medan tre av dem saknade detsamma, tre var kvinnor och fyra var män 
samt att även olika ämnesinriktningar fanns representerade (se tabell 2.2). 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Två olika intervjuer genomfördes på den utvalda gymnasieskolan varav en av dessa 
intervjuer skedde med två personer samtidigt i en så kallad par-intervju. Alla övriga intervjuer 
skedde enskilt där endast en lärare åt gången deltog. 
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Tabell 2.2 – Respondentintervjuer av lärare på grund- och gymnasieskolor 

Antal Ämnesinriktning Skola 
1 GRUV (Grundläggande vuxenutbildning) 

SFI (Svenska för invandrare) 
Gymnasieskola 

2 Datalärare Gymnasieskola 
3 Datalärare Gymnasieskola 
4 So-ämnen Grundskola  

Låg- och mellanstadium (pilotfall) 
5 Bild och textil Grundskola   

Låg- och mellanstadium (pilotfall) 
6 No -ämnen Grundskola   

Högstadium 
7 Slöjdlärare Grundskola   

Högstadium 
 
Respondenterna erbjöds anonymitet vid den intervju som skedde. En av 
respondenterna accepterade detta erbjudande varpå samtliga respondenter därför 
får förbli anonyma. Varken respondenterna eller skolorna presenteras därför 
något närmare för att inte riskera att röja deras identitet. 

2.5 Förhållningssätt 
En studie kan även omgärdas av olika förhållningssätt kring hur information 
samlas in och hur hypoteser genereras samt i vilken ordningsföljd detta sker. Tre 
olika förhållningssätt som kan användas är induktion, deduktion och abduktion 
vilka får lite en närmare beskrivning i avsnitten nedanför. 

2.5.1 Induktion, deduktion och abduktion 

Att använda sig av ett induktivt förhållningssätt i forskningen innebär på sätt och 
vis ett tillbakablickande. Enligt Cassell och Symon (2004) så utgår forskaren då 
från den empiriska informationen och tittar sedan tillbaka mot teorin för att se 
om det går att finna förklaringar eller för att visa på hur saker och ting brukar se 
ut. Liksom i alla andra tekniker och metoder där forskarens egna tolkningar tillåt 
så finns risken att de förklaringar som skapas är färgade av forskarens egna 
värderingar och förförståelse. Det går därför enligt Thurén (1991) att få resultat 
som är mer eller mindre sannolikt men att det aldrig går att uppnå 
hundraprocentig säkerhet. 
 
Det deduktiva förhållningssättet har ett motsatt tillvägagångssätt. Där har 
forskaren redan innan studien startat skapat en hypotes och frågeställning som 
han/hon antingen vill få bekräftad att den stämmer eller för att kunna falsifiera 
den. Det som kan vara svårt vid detta tillvägagångssätt är enligt Cassell och 
Symon (2004) att göra ett bra urval att testa hypotesen på. En hypotes går 
förmodligen att bevisa även om den är felaktig beroende på vilket urval som 

  parintervju 
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görs. Att resultatet från en sådan studie ska kunna gälla generellt är därför något 
som kan ifrågasättas. 
 

Tabell 2.3 – Induktion och deduktion (Lundahl och Skärvad, 1999, sid 41) 

 
Modellvärden 

(teori) 

 
Teorier 

 
 

 
Förutsägelser 

 
Faktavärlden 

(empiri) 

 
 

Fakta 
 

 
 

Fakta 

 
 
Ett alternativ till dessa två förhållningssätt är att göra en kombination av dem 
bägge med ett abduktivt förhållningssätt. Där växlar forskaren enligt Melin 
(2005) mellan induktion och deduktion där hypotesskapandet testas på empiriskt 
material vilket i sin tur kan skapa nya hypoteser som måste testas och så vidare. 

2.5.2 Mitt val av förhållningssätt 

Jag valde att använda det abduktiva förhållningssättet, som beskrivs av Melin 
(2005), vid skapandet av denna rapport. Först utvecklades delar av teorin med en 
deduktiv ansats där jag skapade diverse preliminära hypoteser och fråge-
ställningar som sedan applicerades på ett fall genom den empiriska studien. Den 
nya informationen granskades sedan induktivt där den tidigare funna teorin både 
verifierades men som också innebar att luckor och brister upptäcktes vilket 
gjorde att teorin behövde bli omarbetad. Valet att använda den abduktiva 
ansatsen togs utifrån anledningen att det kan vara svårt att ha en exakt fråge-
ställning i början av en studie vilket krävs i en deduktiv ansats. Genom att 
istället göra efterforskningar och öka på min kunskap var det lättare att skapa 
och justera dessa frågeställningar under processens gång. Denna ständigt 
utvecklande process gjorde att slutmålet från början var lite oklart men som blev 
tydligare allt eftersom processen fortlöpte. Det induktiva arbetssättet var inte 
heller ett lämpligt alternativ för mig. Att studera ett fall utan att ha en fråge-
ställning att utgå ifrån är enligt min mening slöseri med tid. Forskaren vet då ej 
vad fokus ska läggas på vilket kan innebära en risk att forskaren irrar runt i en 
komplex miljö där tiden lätt rinner iväg. Att kombinera dessa två 
förhållningssätt var därför det bästa för mig i denna studie. 

2.6  Vägen till slutsatsen 
Att som forskare vara tydlig med vilka metoder som används vid skapandet av 
en rapport medför med större sannolikhet att resultatet känns mer trovärdigt. Inte 
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bara skapandet och insamlandet av data kräver metoder utan även själva 
analysen. Inom de kvantitativa metoderna kan med fördel olika statistiska 
analysmetoder användas medan det inom den kvalitativa metodinriktningen är 
ett bättre val att använda till exempel Grounded theory (Cronholm, 2005).  

2.6.1  Grounded theory 

Grounded theory är en teori som har utvecklats av bland annat Strauss och 
Glaser. Den ska öka forskarnas förmåga att kunna skapa relevanta teorier kring 
den forskning som de bedrivit och ur den datainformation som tagits fram under 
studiens gång (Glaser och Strauss, 1967). Genom att göra en oavbruten 
komparativ analys menar Cassell och Symon (2004) att man kan ställa data-
information av varierande slag mot varandra där bland annat vissa nyckel-
begrepp kan plockas ut genom en kodning. Flera av dessa nyckelbegrepp kan 
sedan ställas samman i ett schema som kan hjälpa till att tydliggöra vissa 
existerande sammanhang eller användas för att generera nya hypoteser. Teorin 
uppstod enligt Repstad (1999) för att minska skepsisen för kvalitativa resultat 
som många ansåg var alltför spekulativa. Istället ska alla teorier växa fram från 
konkreta data vilket görs i den grundade teorin.  
 
Cassell och Symon (2004) säger även att en nackdel med denna teori är att 
forskarens egna förförståelse kan lysa igenom och styra hur sambanden mellan 
de olika nyckelbegreppen skapas. Risken för detta verkar dock kunna minskas 
genom att använda sig av triangulering eller att skapa samanhangen gemensamt 
i grupp. Alla extra moment som behöver göras tar givetvis även extra tid i 
anspråk och forskaren måste överväga nyttan och effekterna av alla extra 
insatser i jämförelse med tidsåtgången. 

2.6.2 Mitt sätt att komma fram till slutsatser 

För att kunna kontrollera hur datamaterialet täcker det tänkta området och för att 
se hur alla delar relaterar till varandra så använde jag en variant av analys-
metoden Grounded theory. Att använda hela metoden med kodning och 
uppställning i schema skulle enligt min mening ta alltför lång tid i anspråk. 
Istället användes kunskaper om analysmetoden som inspiration där olika 
sammanhang i datainformationen skapades för att se om det existerade luckor 
eller brister i informationsmängden. Dessa luckor och brister analyserades för att 
skapa nya hypoteser där jag i en iterativ process gick tillbaka och sökte ny 
teoretisk och empirisk information. Denna iterativa arbetsmetod anser jag även 
är lämplig att använda tillsammans med det abduktiva tillvägagångssättet och 
det hermeneutiska perspektiv som har använts. 

2.7  Triangulering 
Att använda sig av triangulering innebär att flera olika undersökningssätt eller 
undersökningsmetoder används för insamling och bearbetning av data-
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information. Det görs för att skapa spridning och ge bredd åt datamängden vilket 
innebär att det blir lättare att dra säkra slutsatser och skapa trovärdighet. När 
flera olika metoder används eller om både kvalitativa- och kvantitativa metoder 
används kallas det för metodtriangulering (Repstad, 1999). Andra sätt att 
triangulera på kan vara att använda sig av flera olika slags källor till den 
empiriska studien, använda flera undersökare eller granska resultatet utifrån 
olika perspektiv (Melin, 2005). 

2.7.1 Den egna trianguleringen 

I denna rapport har flera olika trianguleringsformer förekommit. Dels har det 
använts vid datainsamlingen i form av olika insamlingsmetoder och källor men 
även vid granskning, bearbetning och analys där två olika perspektiv har 
använts, kommunens och lärarnas. Därmed så används såväl de triangulerings-
former som beskrivs av Repstad (1999) som de som Melin (2005) beskriver. 
Med detta tillvägagångssätt är min förhoppning att resultatet blir mer trovärdigt 
samtidigt som det får en viss bredd där olika aspekter därför kan tas med i 
diskussion, analys och slutsats och medföra att nyttan av rapporten blir större. 

2.8 Kunskapskaraktärisering och strategi 
Den information och datamängd som sammanställdes i rapporten har lite olika 
innebörd och syfte. Genom att karaktärisera informationen och dela upp den 
som olika sorters kunskap så blir det enklare att se vad det är för slags kunskap 
som tas fram och vad den ska användas till samt att det blir lättare att fastställa 
den strategi som efterföljande utvecklingsarbete enligt Goldkuhl (1998) ska 
följa.  
 
De olika slags kunskaper som har utvecklats i denna magisteruppsats vilka även 
beskrivs av Goldkuhl (1998) är: kategoriell-, klassificerande-, karaktäriserande-, 
historisk-rekonstruktiv-, förklarande- och kritisk kunskap som tillsammans 
resulterar i en kunskap om det möjliga. 
 
Den kategoriella kunskapen är en grundkunskap som alla andra kunskaper är 
beroende av (Goldkuhl, 1998). Den bidrog med att utöka kunskapen kring olika 
relevanta begrepp i rapporten och klargöra deras innebörd genom en beskrivning 
av dess betydelser och definitioner. Några sådana begrepp som beskrivs och 
definieras är till exempel dataarkitektur och beslutsprocesser. 
 
Klassificerande kunskap är en vidarebyggnad av den kategoriella med den 
skillnaden att begreppen här beskrivs utifrån en slags hierarkisk struktur där ett 
begrepp kan ha flera underkategorier som relaterar till varandra. (Goldkuhl, 
1998) Denna kunskap användes bland annat för att ge en generell beskrivning 
kring olika operativsystem och programvaror och hur de hänger ihop.  
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Intervjuer av lärare med erfarenheter kring systemskiftet och arbetet med 
detsamma gav en karaktäriserande kunskap där en inblick erhölls kring hur 
deras vardag såg ut och vilka stöd som fanns eller vilka problem som de stött på 
både vid tiden för implementeringen men även vid det efterföljande användandet 
av systemet. Denna slags kunskap utgjorde huvudkaraktären av den kunskap 
som utvecklades vilken även kompletterades med de övriga kunskapsformerna. 
 
Den historisk-rekonstruktiva kunskapen användes för att ge en bakgrund och 
tillbakablick på hur IT-utvecklingen i Sverige och speciellt inom skolväsendet 
har sett ut tidigare och hur det slutligen resulterade i ITiS-projektet. 
 
Givetvis så är det svårt, om inte till och med omöjligt, att genomföra 
förändringar i en organisation som alla tycker är lyckade. Den förklarande 

kunskapen kan därför användas för att se vilka faktorer som påverkade system-
bytet och de blandade åsikter som uppdagades hos användarna därefter. Istället 
för att bara konstatera och förstå varför vissa saker upplevs som misslyckade så 
ger en sådan här kunskap genom en ”orsak/verkan-granskning” istället en 
förklaring till varför det blev som det blev. Den kan då förmodligen hjälpa till 
att öka insikten i och acceptansen för varför vissa problem eller fel uppstått. 
 
Att skapa en kritisk kunskap innebär att en granskning sker av till exempel ett 
fall för att kunna ifrågasätta olika val och ageranden som gjorts inom ett 
speciellt område. Med hjälp av den förstående (karaktäriserande) och 
förklarande kunskapen skapades förutsättningarna för att detta kritiska ifråga-
sättande kunde ske. Genom ett kritiskt förhållningssätt och genom att belysa det 
negativa så skapades även, enligt min mening, en förutsättning för att fram-
tagandet av förbättringsförslag lättare har kunnat växa fram. 
 
Kunskap som har skapts genom de ovannämnda kunskapstyperna mynnade 
slutligen ut i en analys och diskussion. Där ställdes informationen mot varandra 
och bidrog till att jag kunde ge tips och idéer till Motala kommuns IT-avdelning 
hur de skulle kunna förändra införandet av det nya systemet inför den 
kommande gymnasiesatsningen och på så vis öka de positiva reaktionerna 
samtidigt som de negativa reaktionerna minskar. Förhoppningsvis kan därför 
resultatet i rapporten ge dem kunskap om det möjliga, det vill säga hur de kan 
göra istället och på så vis kanske nå ett bättre slutresultat vid den andra 
införandefasen. 
 
Goldkuhl (1998) säger att många strategier kan förekomma i flera olika 
varianter. Ett viktigt vägval är enligt honom att ta fram den grundhållning som 
man vill ha under genomförandet. Den huvudstrategi som har använts i 
rapporten, och som på sätt och vis ska ”omsluta” alla de olika kunskapstyperna, 
är den karaktäriserande och förklarande strategin där en ökad förståelse för och 
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förklaring till varför vissa val har gjorts och vilka resultat de fick ska åter-
speglas. Andra strategier användes också men de fungerade mer som stöd och 
komplement för att bland annat kunna förankra och skapa en koppling mellan 
empiri och teori. Dessa strategier var bland annat de begreppsutvecklande- och 
historisk-rekonstruktiva strategierna. Andra strategier som användes mer mot 
slutet av rapporten, när analys och slutsatser gjordes, var den målutvecklande- 
och den förändrande strategin som klargör mål och påvisar hur dessa kan 
uppnås.  

2.9 Metodkritik 
Intentionerna var att välja ut tre olika skolor och ett flertal lärare med olika 
erfarenheter av systemet med de tunna klienterna samt av ITiS-satsningen. Det 
förstnämnda kriteriet uppfylldes till fullo medan det andra missades till viss del. 
Då ITiS-projektet genomfördes ganska nyligen i kommunen, det vill säga 
mellan åren 1999-2002, så antog jag att de lärare som kontaktades antingen hade 
medverkat i den satsningen eller varit anställda under den tidsperioden. Detta 
antagande gjordes eftersom frågor kring ITiS och tunna klienter nämndes i det 
första inledande telefonsamtalet som gjordes vid bokningen av respondenterna 
och ingen av dem protesterade eller påtalade att sådana erfarenheter saknades. 
Två av respondenterna visade sig senare sakna erfarenheter från ITiS då de 
anställdes efter denna tidsperiod. De hade dock hört av sina kollegor vad denna 
IT-satsning gick ut på och vilka effekter som uppstod därefter. Deras bidrag med 
erfarenheter kring ITiS blev därför i lite mindre omfattning än vad som var 
önskat men gav ändå tillskott i form av andrahandsempiri.  
 
Urvalet av de skolor som gjordes kan till viss del också ifrågasättas. Den skola 
som valdes ut av de två pilotfallen, visade sig bestå av en låg- och mellanstadie-
skola. Information som hämtats därifrån kommer således att ställas mot 
information från en högstadieskola. Detta kan därför visa på olika resultat i form 
av hur datorerna används av såväl elever som lärare. Effekterna av ITiS-
satsningen och lärarnas erfarenheter från systemskiftet antas däremot inte ha så 
mycket att göra med de skillnader som finns i skolornas årskursinriktning utan 
består förmodligen mer av det individuella förhållningssättet som en lärare har. 
Min bedömning blir därför att det inte spelade så stor roll att skolorna inte var 
riktigt jämförbara vad gäller årskursinriktning utan att det kanske tvärtom bidrog 
till ett bredare urval som gör resultatet mer generellt och kan gälla alla slags 
skolor i kommunen. 
 
Även valet av respondenter gick till på ett sätt som inte var avsett från början 
och fick kanske inte riktigt den fördelning som var önskad. För att få en 
spridning av åsikter med både för- och nackdelar av systemskiftet samt 
skillnader i datavana så ville jag välja ut tre kvinnor och tre män för intervju där 
även en åldersskillnad skulle finnas oberoende av könen. Genom att medvetet 
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välja ut en ung samt en lite äldre person från varje skola kunde kanske skillnader 
ha visat sig tydligare och eventuellt hjälpt till att spegla andra faktorer kring 
datorvana och acceptans av det nya systemet som till exempel teknikrädsla, 
ovana eller till och med motvilja till förändringar. När respondenterna 
kontaktades för inbokning så märkte jag snart att om bara orden ”IT” och 
”datorer” nämndes så blev många väldigt försiktiga och kanske rent av lite rädda 
för att ställa upp på intervjuer. Därför hänvisades ärendet vidare till sådana 
kollegor som förmodligen var mer insatta i IT-frågor och hade en större vana av 
datorer. Min rädsla att få nekande svar och därmed svårt att boka in tillräckligt 
många respondenter gjorde att detta förfarandesätt, med hänvisning till vissa av 
lärarnas kollegor, därför godtogs.  
 
Då lärare förmodligen både arbetar och diskuterar mycket sinsemellan så är min 
åsikt att även andra lärares åsikter och användande av systemet och datorerna 
har framkommit. Det tror jag på grund av att de intervjuade lärarna inte bara 
diskuterade sina egna erfarenheter vid intervjuerna utan även påpekade vad 
kollegorna anser och hur de använder system och datorer. Därför finns även 
information representerad som till viss del även kan täcka in de ovana lärarnas 
erfarenheter och användning. Informationen som framkom gäller således inte 
bara de lärare som har relativt goda kunskaper. Fördelningen mellan ålder och 
kön slumpade sig också så väl att både yngre och lite äldre lärare blev 
intervjuade samt att tre av dessa intervjuer skedde med kvinnliga lärare och tre 
av intervjuerna skedde med manliga lärare.  

2.10  Litteraturkritik 
I denna rapport förkommer såväl information från böcker, tidningsartiklar och 
olika Internetkällor. Enligt Repstad (1999) kan trovärdigheten påverkas 
beroende på hur många led en information har passerat. Andrahandskällor har 
därför en lägre trovärdighet än sådan information som till exempel samlats in 
genom egen observation eller från originaldokument.  
 
I min rapport har flera Internetkällor använts. Några av dem kommer till och 
med både från leverantörer och från organisationer vilka kan vara partiska. 
Dessa källor, som återfinns främst i kapitel 3 och 4, tar bland annat upp 
information om prestanda på produkter och spridningsfrekvens av sina 
produkter. Sådan information ska behandlas med viss skepsis då den kan 
innehålla information som låter mer positiv än vad som är fallet i verkligheten 
och denna information kan därför ha en mer reklamartad ton. Informationen är 
dock den samma som våra beslutsfattare möter vid sina efterforskningar inför en 
valsituation. Syftet med vissa Internetkällor är därför att visa på hur 
diskussionerna låter i de olika medierna och hur informationen som besluts-
fattarna möter ser ut. 
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Ett annat område i rapporten som även innehåller Internetkällor är kapitlet om 
ITiS. Där har jag funnit väldigt lite fakta utgivet i bokform om vad ITiS 
egentligen är. Den information som fanns i bokform var främst till för lärare till 
vilka visionen om nyttan med ITiS skulle spridas samt för att visa hur lärarna på 
olika sätt kunde använda sina nyvunna kunskaper i skolan. Denna information 
kan därför enligt min mening vara lite partisk då den främst framhåller 
fördelarna med ITiS. Kompletterande dokument och utvärderingar av ITiS har 
istället hittats via skolmyndighetens hemsida som enligt min mening är både 
trovärdig och i mindre omfattning partisk än vad böckerna är. 
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Del 2 
Introducerande grundkunskaper 

 
 

I rapportens andra del återfinns kapitel tre och fyra som syftar till 

att ge läsare med inte så djupa IT-kunskaper en ökad förståelse och 

kunskap kring några av de olika valmöjligheter som finns kring IT-

relaterade artefakter samt ge en liten inblick i olika beroenden som 

kan finnas i relationen mellan dessa. 
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3 Operativsystem 
I det här kapitlet tar jag upp lite fakta kring de vanligaste operativsystemen som 

finns på den svenska marknaden och även olika relevanta begrepp och 

kännetecken kring dessa. 

 
De allra första datorerna hade enligt Nielsen (2002) inget operativsystem. 
Datorerna på den tiden arbetade endast med ett program i taget så det fanns inget 
behov av operativsystem då. När behoven ökade av att kunna köra flera program 
samtidigt och att programmen även skulle kunna användas av flera användare 
samtidigt, så skapades därför ett styrprogram som skulle strukturera alla 
processer och aktiviteter. Detta styrprogram kom att utgöra grunden till dagens 
operativsystem.  
 
En dator är uppbyggd av flera olika delar. Några av dessa delar är bland annat 
applikationer (program), operativsystem (OS) och hårdvara. Operativsystemets 
funktion är enligt Stallings (2003) att sköta kommunikationen mellan 
användaren av ett program och datorns hårdvara. De styr även hur användar-
gränssnittet ska presenteras för användaren vilket gör att användaren kan möta 
lite olika utseenden på datorns så kallade skrivbord och de ikoner som visas 
beroende på vilket operativsystem som används.  
 
Det finns flera olika slags operativsystem på marknaden till exempel DOS, 
MAC, Solaris, Windows och Linux (www.abc.se). Det mest dominerande och 
vanligaste operativsystemet i Sverige är enligt Overgaard och Ek (2004) 
fortfarande Windows. I fallande skala kommer sedan Solaris och Linux.  
 
Tidigare så utvecklade, enligt Nielsen (2002), alla datortillverkare sina egna 
varianter av operativsystem vilket fick till följd att dessa bara passade på ett 
slags datorfabrikat. Samma sak verkar ha gällt även för programvarorna. En 
sådan form av utveckling har förmodligen berott på tillverkarnas önskemål att 
skaffa trogna kunder, eller rättare sagt kunder med ett beroende av tillverkarens 
produkter. När kunderna väl hade köpt ett fabrikat var de sedan tvungna att 
fortsätta handla av samma tillverkare eller konfronteras med stora kostnader vid 
ett totalbyte. Idag går utvecklingen av OS allt mer mot en gemensam standard 
vilket i så fall skulle kunna innebära att OS och programvara i framtiden skulle 
kunna appliceras på viken dator som helst oberoende av fabrikat. Först ut med 
utvecklingen mot denna gemensamma standard och att skapa ett oberoende av 
fabrikat eller tekniska lösningar var enligt Nielsen (2002) operativsystemet 
Unix. Detta OS utvecklades redan på 70-talet men fick dessvärre ingen 
genomslagskraft. Orsaken till det skulle kunna bero på att datoranvändandet inte 
var så spritt på den tiden och att behovet av mer generella operativsystem och 
programvaror inte var så stort då eftersom utbudet förmodligen var mer 
begränsat än idag.  
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3.1  Windows 
År 1975 grundande William Gates och Paul Allen programvaruföretaget 
Microsoft. Under 80-talet lanserades deras program MS-DOS samtidigt som en 
intensiv spridning av persondatorer tog fart. Under 90-talet spred sig dessa 
persondatorer även till hemmen och började allt mer betraktas som ett naturligt 
arbets- och kommunikationsverktyg. När sedan operativsystemet Windows 95 
kom så blev programmet det mest sålda genom tiderna och är därför idag det 
operativsystem som är mest använt på persondatorer (Overgaard och Ek, 2004). 
 
Operativsystemet Windows och tillhörande programvaror kan köpas av 
Microsoft eller av deras återförsäljare via så kallade licenser. Licensen kan bestå 
av en engångskostnad i form av en stycklicens där du kan installera operativ-
systemet eller programvaran på endast en dator. En annan form av licens är den 
volymlicens som erbjuds till exempelvis företag och skolor vilka kan vilja göra 
massinstallationer på många datorer. Ett tredje alternativ är den så kallade OEM 
(Original Equipment Manufactured) licensen där OS eller vissa program redan 
finns installerade på datorn när du köper den. (www.microsoft.com) 
Kännetecknet för Microsofts produkter är den flagga som visas i figur 3-1. 
 

 

 

 

 

 Figur 3.1 – Symbolen för Microsofts produkter (www.microsoft.com) 

 

3.2  Linux 
Linux är ett relativt nytt operativsystem som till stor del bygger på samma idéer 
som Unix (Nielsen, 2002). Grundtanken med Linux var att det ska vara helt fritt 
från kommersiella program och att det skulle gå att köra på flera olika 
plattformar2. Detta var med andra ord ett stort Internetprojekt som enligt Nyman 
(2001) skulle se till att vem som helst skulle kunna nå och ladda ner både 
operativsystemet men även tillhörande Linuxprogram helt gratis från Internet. 
Symbolen som används på dessa produkter och som är karaktäristisk för Linux 
är pingvinen (se figur 3.2). 
 
Linux använder sig av så kallad öppen källkod vilket innebär att det är helt gratis 
och ger användaren rätt att ändra i programkoden (källkod). En viss kostnad kan 

                                                
2 Plattform är en kombination av den hårdvara, det vill säga datorn, och den mjukvara (till 
exempel operativsystem och applikationer) som används (Overgaard och Ek, 2004) 
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dock finnas i samband med införskaffandet enligt Overgaard och Ek (2004) om 
programmet ska levereras på CD eller i en viss förpackning. Genom att använda 
Linux kan därför både licenskostnaderna och hårdvarukostnader sjunka drastiskt 
då nya plattformar och licenser på nya uppdateringar inte behöver införskaffas. 
Linux är enligt Sveriges största IT-sajt (www.idg.se - a) det tredje största 
operativsystemet i Sverige. Olika undersökningar som gjorts av analysföretaget 
Gartner visar också att användandet av Linux börjar sprida sig och bli allt 
vanligare. I Asien har till exempel användandet ökat från mellan 6 - 7 % år 2001 
till hela 15 % ett år senare (www.svd.se). Tyska myndigheter satsar även aktivt 
på att införa Linux och dess öppna källkod för att kunna få ner kostnaderna för 
programlicenser (ibid). Främst Asien har länge stått som föregångsland vad 
gäller den tekniska utvecklingen och kan därför vid ett ökande användande 
påskynda utvecklingen av Linux ytterligare. 
 
Nackdelarna med att använda Linux är att det fortfarande upplevs som mindre 
användarvänligt i jämförelse med Windows. Både installationen och 
användningen kan kännas krångligt vilket innebär att en högre inlärningströskel 
därför måste passeras. En annan nackdel beror just på den stora dominans som 
Microsoft och Windows har på marknaden där deras applikationer i form av 
programsamlingen Microsoft Office nästan ses som en branschstandard idag. 
Det finns visserligen liknande program i Linux som kan ersätta de i Office-
paketet men faktum kvarstår att det kan uppstå problem när dokument som är 
tillverkade på olika plattformar ska utväxlas. (Overgaard och Ek, 2004) Just 
problemen med att inte kunna utbyta dokument måste nästan ses som en av de 
största nackdelarna. Att som användare möta ändringar i versioner eller nya 
program är ju förmodligen något som sker med jämna mellanrum och stör inte 
speciellt mycket. Däremot kan användarna av bekvämlighetsskäl ställa sig mer 
tveksamma till ett OS-byte om de kanske inte längre kan arbeta med samma 
dokument hemma och på jobbet när olika OS används.  
 

 

 
 
 
 

Figur 3.2 – Symbolen för Linux (Nielsen, 2002 sid 21) 

 
 



 

30 

 



– Introducerande grundkunskaper – 
 

31 

4 Arkitektur för dataåtkomst  
I detta kapitel ska jag redogöra för hur informationen mellan datorerna bland 

annat kan distribueras och lagras på olika sätt. Beroende på vilka fabrikat och 

programvaror som valts sedan tidigare så kan de även påverka valet av 

distributionslösning. Två olika produkter som används vid en av dessa lösningar 

tas upp för att visa på vissa skillnader och bidra till att öka läsarens förståelse 

för de val som sedan har gjorts och beskrivs i kapitel 8 (Systemskifte i Motala 

kommun). 

 
Vid tiden för datorns begynnelse så var datorn både stor och väldigt dyr. Då 
kopplades flera skärmar och tangentbord direkt till den gigantiska datorn där all 
programvara låg. Allt eftersom kostnaderna för datorer och programvaror sjönk 
tillsammans med att storleken på datorn minskade så spreds datorerna och 
programvarorna istället ut till respektive arbetsplats. För att säkerställa att 
lagring och dataöverföring med mera skulle kunna ske kunde dessa datorer 
kopplas ihop med varandra via ett nätverk med en gemensam server. Detta 
nätverk omnämns då som ett så kallat server-klient system (Dewire, 1998). I 
företag och organisationer där flera hundra persondatorer finns kan en arkitektur 
med flera enskilda eller sammankopplade datorer snart göra att drift och 
underhåll blir väldigt omfattande vid till exempel programuppdatering och vid 
felhanteringar då det måste ske vid varje enskild datorenhet. Numera återgår 
därför allt fler till den ursprungliga idén med att koppla ihop datorerna via 
nätverk och där all programvara förläggs till en gemensam server vilket görs 
med så kallade tunna klienter och serverbaserad databehandling (server based 
computing). 

4.1 Serverbaserad databehandling 
Serverbaserad databehandling omnämns ofta synonymt med tunna klienter. 
Både det sättet att koppla samman datorerna i ett nätverk, med ett system där 
programvara och datalagring sker på en gemensam server, samt den hårdvara 
som finns på varje arbetsstation och möjliggör dataöverföringen till systemet 
kallas båda ofta för tunna klienter vilket medför en viss förvirring. Den tunna 
klienten i riktig bemärkelse består i princip endast av en datorskärm, ett 
tangentbord och en mus. Det övriga systemet kallas därför med ett mer korrekt 
namn för server based computing (serverbaserad databehandling). 
(www.cendio.se) 

4.2  Tunna klienter 
Originalidén med en tunn klient var att den endast skulle bestå av en skärm och 
ett tangentbord och att den alltså skulle sakna hårddisk. (Dewire, 1998) Den 
tunna klienten fungerar som en terminal mot en serverdator där återkommande 
kontakter dem emellan gör så att skärmbilden hos användaren uppdateras 
(www.nada.kth.se). För att lösa det sätt som kontakterna mellan server och 
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klienter ska ske på så används olika programvaror som installeras på servrarna. 
Några exempel på sådana programvaror är bland annat Citrix och ThinLinc.  
 
Tunna klienter passar enligt Dewire (1998) bäst vid sådana arbetsuppgifter där 
användaren inte behöver komma åt eller hämta information i servern så ofta. I 
och med att alla användare i ett nätverk anropar samma servrar så kan en viss 
fördröjning vid anropet ske. Vid en hög belastning och anropsfrekvens upplevs 
därför de tunna klienterna att fungera lite långsammare än de så kallade feta 
klienterna (se kapitel 4.3). Vinsterna med att använda tunna klienter är dock 
enligt Dewire (1998) att uppdateringar och säkerhetsaspekter kan skötas på 
distans från användarens arbetsplats. Denna centralisering medför därför att 
vinster i administration och underhåll kan göras och att säkerheten ökar då 
användaren inte behöver bära med sig datainformation i diverse lagringsmedium 
som till exempel cd-skivor eller disketter. Terminalerna som inte kan användas 
fristående då hårddisk saknas, är inte heller lika stöldbegärliga. 

4.2.1 Citrix 

Tunna klienter uppfanns av företaget Novell och fanns redan i början av 1990-
talet. Företaget Citrix utvecklade sedan produkter för detta ändamål, också med 
namnet Citrix, vilka fortsatte att utvecklas av Microsoft efter det att ett 
samarbete dem emellan hade uppstått. Produkten heter idag Windows terminal 

server och Citrix egna produkter, till exempel Citrix Winframe som sedermera 
utvecklades till Citrix Metaframe, ligger nu istället som applikationer till den 
med kompletterande funktioner (www.idg.se - b). Programmet och 
applikationerna körs från en server och är alltså en av flera olika programvaror 
som används i en dataarkitekturer där tunna klienter förekommer.  
 
Citrix applikationen kan användas oberoende av vilken typ av nätverk som 
används eller om datorer av olika fabrikat och med olika plattformar används 
(Kanter, 1998). Datakonsulten Jonny Sköld (2005) säger dock att ett visst 
beroende ändå finns hos produkten Citrix. Den programvaran kan endast köras 
på en PC-server som har Windows vilket innebär att man därför blir hänvisad 
till att använda Microsofts egna produkter. 

4.2.2  ThinLinc 

ThinLinc är en terminalserverlösning för tunna klienter och som till stor del 
utgår ifrån öppna program. ThinLinc är utvecklad av Linköpingsföretaget 
Cendio AB i Linköping och säljs via flera olika partners, bland annat ProAct i 
Linköping.  
 
Denna lösning kan enligt leverantören köras från olika sorters servrar med 
kriteriet att de klarar operativsystemen Linux eller Solaris. Valet av server står 
då mellan att använda sig av Sun-server eller PC-server säger Forsberg (2005).  
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ThinLinc är även plattformsoberoende på så sätt att applikationer från såväl 
Windows och Linux kan användas. Valfriheten verkar därför vara större när 
denna terminalserverlösning väljs jämfört med en lösning med Citrix. ThinLinc 
är även en produkt som påstås vara både säker och flexibel (www.cendio.se). 

4.3  Feta och tjocka klienter 
När olika applikationer kräver allt mer av både funktionalitet och grafik går det 
ibland snabbare när den egna datorn utför alla nödvändiga processer och data-
bearbetning (Dewire, 1998). En lösning där programvaran och den mesta data-
bearbetning finns och utförs på den egna datorn kallas på engelska för fat clients 
vilket enligt svenska datatermgruppen (www.nada.kth.se ) kan översätts till 
svenska som feta- alternativt tjocka klienter. En lösning med feta klienter 
innebär inte att servrar är överflödiga utan de används då istället för till exempel 
datalagring. Det finns även andra behov som kan göra att variationer före-
kommer av hur mycket programvara och datalagring som finns i användarens 
egen dator. Behov av att komma åt data samt behov av att uppnå en viss 
säkerhetsnivå kan göra att vissa program och datafiler istället lagras på servrarna 
medan vissa andra aktiviteter, vad gäller lagring och bearbetning, fortfarande 
kan ske på den feta klienten. (www.nada.kth.se) En sådan lösning där data-
bearbetning och datalagring sker både på användarens egen dator och på den 
gemensamma servern kallas då för en klient/server-lösning (Dewire, 1998). Där 
används feta klienter och ska därför inte blandas ihop med det nätverk som även 
finns i den serverbaserade databehandlingen. Det sistnämnda använder istället 
tunna klienter där all bearbetning och lagring sker enbart på servern (ibid). 
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Del 3 
Teoretisk referensram 

 
 

I rapportens tredje del återfinns kapitel fem och sex där stödjande 

teori kring hur olika beslutsprocesser och systemförändringar kan gå 

till och se ut i en organisation presenteras och diskuteras.  
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5 Beslutfattande 
Hur ett beslutsfattande går till kan ha en avgörande roll för vilka resultat det 

efterföljande systeminförandet och acceptansen av detsamma får. Själva besluts-

fattandet kan därför ses som det första steget i processen mot bland annat ett 

systeminförande. I detta kapitel redovisas därför olika situationer hur val och 

beslut kan tas och vad som kan inträffa eller påverka på vägen fram till att 

beslutet verkligen fattas. 

 
Vi gör alla flera hundra olika val varje dag. Vissa av dessa val kan göras utan 
någon logisk struktur eller eftertanke och sker då på ett inkonsekvent sätt. 
Sådana val kan till exempel handla om vad vi ska äta till frukost och är ett val 
som kan ändras dag från dag och beslutas med kort varsel och vilket inte heller 
har några större effekter på människorna omkring oss eller på vår omgivning. I 
sådana sammanhang där enklare beslut ska tas finns därför inte något behov av 
att kunna förutsäga eller förklara varför vi valde som vi gjorde. Vid andra 
tillfällen krävs däremot en betydligt större eftertänksamhet och ett metodiskt 
framskridande då valen och effekterna av dessa val kan vara både större, mer 
betydelsefulla och kan påverka människorna omkring oss. Därför kräver sådana 
val och beslut att de görs på ett mer konsekvent sätt. Genom att göra val och ta 
beslut på ett konsekvent sätt blir det även lättare att redogöra för och motivera 
varför beslutet om ett visst alternativ togs. Detta skapar i sin tur ett bra utgångs-
läge för att beslutet kan förankras hos andra som inte är inblandade i själva 
beslutsfattandet och gör därför att ett införande av sådana beslut och val har 
större sannolikhet att upplevas som lyckade.  

5.1 Konsekventa val 
För att kunna göra ”bra” val krävs att vi har både relevant och lämplig 
information vilken helst ska samlas in från olika källor (Sauter, 1997). I olika 
situationer kan det räcka med att vi använder tidigare erfarenheter och historisk 
fakta för att ta beslut medan det i andra fall kan behövas ny information. Det 
gäller inte heller att ”ju mer information desto bättre”, utan istället ska ett 
kritiskt urval ske av informationen så att rätt sorts information används för att på 
så vis kunna göra ett lämpligt val. För att förbättra valen vi gör krävs därför att 
vi förbättrar sättet vi samlar information på (ibid). Vid ett systeminförande kan 
information som samlas in handla om till exempel produktinformation, 
kompatibilitet och ekonomiska fakta.  
 
Ibland när det krävs kontroversiella eller väldigt snabba beslut är kritiska urval 
eller medverkande av flera personer kanske inte möjligt eller ens lämpligt då 
detta kan fördröja beslutsfattandet. Men å andra sidan så kan det istället krävas 
mer eftertänksamhet vid kontroversiella beslut då det inte är så enkelt att byta 
tillbaka om beslutet senare visar sig vara felaktigt. Det kan därför vara bra om 
flera personer är med att ta fram olika alternativ, konsekvenser och resultat som 
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kan bli av ett beslut (Hansson, 1994). Det finns dock en gräns för hur många 
man kan vara eftersom fler deltagare även samlar in mer information kring 
alternativen. Om det är alltför mycket information som ska reflekteras över finns 
då en risk att fördelarna med ett alternativ försvinner. Den informationsmängd 
som samlas in kan även variera beroende på vilka synsätt som råder hos 
deltagarna. Några deltagare kan till exempel vara mer socialt engagerade medan 
andra kan ha mer ekonomiska- eller miljömässiga intressen. Detta kan då 
påverka vilka alternativ som väljs eller får högst vikt. (ibid) Fördelen med att 
vara flera personer vid framtagning av förslag är även att deltagarna genom 
diskussion och jämförande kan ta fram en eller att par förslag som är bättre 
genomtänkta och som de flesta anser vara acceptabla lösningar. Detta borde i sin 
tur borga för att de framtagna alternativen även har lättare att accepteras vidare i 
organisationen om flera personer varit delaktiga i processen jämfört med om det 
föreslagna alternativet och det efterföljande beslutet enbart hade kommit från en 
person, det vill säga chefen. 
 
Andra aspekter som kan vara avgörande för vilka val och alternativ som är 
nödvändiga eller relevanta kan handla om vilken sorts problem som alternativen 
och besluten ska lösa. Dessa beslutsproblem kan enligt Malmnäs (2002) delas in 
i tre olika kategorier: 

• Optimeringsproblem – försöka finna den bästa lösningen på ett problem. 
• Valproblem – välja det bästa alternativet ur en speciell mängd. 
• Satisfieringsproblem – avgöra om ett alternativ ger tillräckligt bra resultat 

för att godtas. 
 
Det som kan vara svårt att avgöra är till vilken sort problemen tillhör. Det är inte 
sorten i sig som är det väsentligaste att utröna utan det väsentliga är istället att 
göra en problemidentifiering eftersom den kan påverka vilken strategi som ska 
används för att ta fram och utvärdera alternativ. Ett optimeringsproblem kan 
enligt Malmnäs (2002) lätt övergå till ett valproblem eftersom det kan vara dyrt 
att ta fram olika alternativ. En beslutssituation kan alltså se enkel ut från början 
men kan egentligen vara betydligt mer komplex då många olika faktorer som till 
exempel sociala, ekonomiska och estetiska faktorer kan spela in på vilket val 
som görs. Det kan av den anledningen vara onödigt att vid till exempel ett 
systeminförande föra en diskussion och göra en utvärdering av de allra bästa och 
dyraste produkterna ifall behovet av systemet inte kräver detta. Att ta beslut och 
göra val inför ett systemskifte handlar därför oftast inte om att skaffa sig det 
allra bästa som erbjuds på marknaden, utan istället att skaffa sig något som är 
tillräckligt bra för att täcka de behov som finns eller som passar ihop med den 
tekniska utrustning som redan finns i organisationen.  
 
Oavsett vilket val som görs så resulterar det alltid i någon form av resultat eller 
konsekvenser. Dåliga resultat och konsekvenser behöver enligt Malmnäs (2002) 
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dock inte betyda att det alternativ som valdes och beslutsprocessen kring detta 
var dåligt. Det som skulle kunna förklara ett sådant påstående är att negativa 
konsekvenser alltid måste ställas i relation till de positiva samt att hänsyn även 
måste tas till olika tidsaspekter. Det är förmodligen inte ovanligt att 
förändringen och valsituationen i sig ställer till med besvär och förvirring för de 
som drabbas. Speciellt gäller detta kanske vid ett införande av ett helt nytt 
system som gör att arbetssituationen och datormiljön kan förändras för 
människorna i organisationen och upplevs som besvärligt. Det kan därför göra 
att de positiva och mer långsiktiga konsekvenserna av ett beslut inte visar sig 
förrän vid ett långt senare tillfälle. De inledande problemen behöver därför inte 
alltid betyda att beslutet var dåligt utan de goda resultaten kan komma - men 
kanske lite senare. 
 
Förutom att använda olika metoder för att kunna göra ”rätt beslut” så är också 
medarbetarnas upplevelser av resultatet avgörande för hur väl ett beslut och val 
sedan mottas. Det som Malmnäs (2002) därför betonar är att de som inte är 
delaktiga i själva beslutsfattandet verkar ha lättare att acceptera ett beslut och val 
om dessa är välmotiverade. Accepterandet kan då göra att användarna har ett 
större överseende med dåliga konsekvenser och resultat ifall de skulle uppstå. 
Att sprida kunskap om både för- och nackdelar med ett alternativ verkar därför 
vara viktigt för förståelsen för gjorda beslut och sedermera även acceptansen av 
densamma. Svårigheterna som beslutsfattarna möter när de ska förutse eller ha 
förkunskap om konsekvenser och effekter av ett beslut eller val kan minska 
genom stöd och hjälp från beslutsteorin (Rapoport, 1998). 

5.2 Beslutsteori 
I beslutsteorin förutsätts, enligt Rapoport (1998), att varje person har en egen fri 
vilja att bestämma över vilka beslut som ska tas. Denna grundhållning kan, 
enligt min mening, ifrågasättas då ett beslut som regel ingår som en liten del i ett 
mycket större sammanhang där både personer, ting och andra beslut kan påverka 
ett val. En viss form av tvång kan, enligt min mening, därför finnas när ett beslut 
ska tas då hänsyn även måste visas till sammanhanget. Detta behöver dock inte 
innebära något negativt utan kan tvärtom göra så att en samstämmighet mellan 
olika interagerande artefakter uppstår vilket kanske skulle vara svårt att uppnå 
om helt ”fria” val gjordes. Detta återspeglas till viss del och får en förtydligande 
i den uppdelning som finns i beslutsteorin där beslutsfattarna delas upp beroende 
på om de har ensam beslutsrätt eller om beslutet sker i en grupp samt om 
beslutet tas enligt den normativa eller deskriptiva beslutsteorin. I dessa 
indelningar förekommer olika sorters beroenden och sammanhang som därmed 
kan begränsa det ”fria” sätt som beslut ska fattas på enligt Rapoport (1998). 
 
Beslutsteorin är indelad i två grenar (ibid). Den deskriptiva tar upp frågor kring 
hur beslutsfattare brukar gå tillväga och beskriver även vad de kan behöva veta 
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innan ett beslut fattas. I denna studies sammanhang skulle en sådan gren kunna 
gälla beslut att använda IT-system av samma märke eller fabrikat som 
organisationen tidigare har använt sig av. I Motala kommuns fall hade det 
förmodligen inneburit att de även fortsättningsvis skulle använda Microsoft och 
Windows. Den normativa grenen anger istället hur beslutsfattarna bör göra och 
hur de kan anpassa sina intressen efter dem som finns kollektivt. Om besluten 
handlar om systemskiften skulle denna beslutsgren kunna handla om att välja 
helt nya produkter eller lösningar. Ingen av dessa två grenar kan anses vara 
bättre eller sämre än den andra utan en kombination av dem båda är det bästa 
sättet för att få en bredd på sina frågor inför ett beslutstagande (ibid). Om 
besluten skiljer sig mycket åt från det som är förväntat av övriga medarbetare i 
en organisation ökar förmodligen även kravet på att de val och beslut som tas är 
välmotiverade för att skapa förståelse och acceptans. Detta behov av motivering 
är förmodligen inte lika stort om beslutet följer den deskriptiva grenen då 
motiveringen förmodligen har kommit vid tidigare gjorda val och då det 
fortsatta valet bara följer samma riktning och överensstämmer med de produkter 
eller lösningar som användes tidigare. 

5.2.1 Deskriptiv beslutsteori 

I denna teorigren används bland annat observationer för att se hur aktörer gjorde 
sina val i verkligheten och hur de betedde sig i vissa situationer. Svårigheten är 
dock att aktören inte alltid är konsekvent i sitt handlande. Det kan då bli svårt att 
förutspå och beskriva hur olika aktörer oftast brukar göra. Ytterligare en aspekt 
som gör det svårt är att generalisera resultaten från observationer är att vi till 
exempel värdesätter alternativ på helt olika sätt. Valen som görs kan därför 
skilja sig åt mellan olika människor vilket gör att tillförlitligheten till de 
observerade resultaten inte riktigt kan säkerställas då de kanske är helt felaktiga 
eller inte representerar majoriteten. (Rapoport, 1998) 
 
Den deskriptiva beslutsteorin kan förmodligen användas som komplement när 
ett beslut ska tas. Resultaten från en sådan studie kan då visa hur andra har gjort 
eller till exempel vilka alternativ eller produkter som är vanligast före-
kommande. Nyttan med denna teorigren ska dock inte överdrivas eftersom alla 
organisationer och beslutssituationer är unika och förmodligen inte kan 
generaliseras. Att göra sina egna värderingar av alternativ och ta beslut efter de 
egna förutsättningarna torde därför ses som ett bättre alternativ än att följa 
samma bana och göra som alla andra. Risken med att bli en i mängden och att 
göra som alla andra är att det bästa alternativet för just den situation som 
beslutsfattaren befinner sig i kan gå om intet och han/hon kan då få nöja sig med 
det näst bästa alternativet. 
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5.2.2 Normativ beslutsteori 

För att utvärdera de behov som finns i den egna organisationen och hitta den 
produkt och lösning som passar bäst kan istället den normativa beslutsteorin 
användas. Malmnäs (2002) menar att beslutsteorin helt och hållet är normativ 
och att alla faktorer som till exempel teknisk kompatibilitet och pris kan 
värderas och jämföras utifrån deras sannolikhet att inträffa.  
 
Om det finns flera alternativ av system eller produkt att välja mellan kan dessa 
bland annat ställas mot varandra i en jämförelse. Om de tre produkterna A, B 
och C ska jämföras går det dels att se om ett alternativ är bättre än något annat 
(tex. A är bättre än B) eller genom att sätta värden på dem beroende på den 
uppskattade nyttan eller effekten som erhålls. Om alternativet A till exempel får 
värdet 15, B får 13 och C får 7 är det enkelt att se vilket alternativ som är bäst, 
det vill säga har högst värde. Att sätta alternativ i relation till varandra eller att 
vikta dem (ge dem ett visst värde) är de två vanligaste sätten som används när 
ett beslutsfattande ska ske (Hansson, 1994). 
 
Viktningen används ännu tydligare via olika matriser där flera alternativ med 
olika faktorer ställs upp i matriser vilka ges bestämda viktvärden. Detta gör att 
det är lätt att se det sammanställda slutresultatet och den rankning som uppstår 
mellan olika lämpliga alternativ. Om två alternativ får lika värde anses de därför 
vara lika bra. (Malmnäs, 2002)  
 
Om vi till exempel inte vet om det ska regna eller vara uppehåll så har vi två 
alternativ: att bära en tyngre packning med ett paraply och förbli torr oavsett om 
det regnar eller inte eller ha en lättare packning utan paraply, där vi riskerar att 
bli blöta om det börjar regna. De fyra utfallen som blir möjliga värderas och ges 
en vikt beroende på de för- och nackdelar som finns med alternativen. Den 
högsta summan på alternativens utfall visar vilket av alternativen som med 
fördel bör väljas. (figur 5.1) 
 

Tabell 5.1 – Matris över viktning av alternativ (Hansson, 1994, sid. 27) 

 Regn Inte regn Summa 
Paraply 15 15 30 
Inget paraply 0 18 18 

 

5.2.3 Spelteorin 

Problem i samband med vem och hur alternativ och deras vikter tas fram nämns 
inom den normativa grenen i spelteorin (theory of games) vilken tar upp 
situationer där fler än en deltagare eller beslutsfattare ingår (Rapoport, 1998). 
Teorin tar i och med detta även upp olika sociala aspekter som kan påverka när 
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ett beslut ska tas. Ett beslut kan antingen fattas enskilt (player) eller ske genom 
interaktion i par eller i grupp (game). Beroende på hur dessa grupp-
konstellationer ser ut och vilken makt eller inflytande som finns inom gruppen 
så kan vissa driva igenom sina alternativ i högre grad. En nackdel som kan 
uppstå i en grupp där tydliga hierarkiska nivåer finns är att maktfördelningen 
mellan gruppens deltagare kan blir ojämn och att ”vetorätt” kanske används för 
att hindra vissa förslag från att drivas igenom. En annan risk är även att 
deltagarna kan driva på ett förslag som inte representerar deras egna åsikt för att 
undvika att helt uteslutas från gruppen och inte få vara med att bestämma alls.  
 
Hur bra resultat ett beslut får eller hur bra det tas emot av övriga medarbetare 
har förmodligen inte samband med antalet deltagare i beslutsprocessen. Olika 
aspekter inom spelteorin kan göra att demokratin inte avspeglas till fullo även 
om flera deltagare ingår i beslutsteorin och en ensam beslutsfattare har därför 
samma förutsättningar att göra lämpliga beslut. Är demokratin hos besluts-
deltagarna däremot väl fungerande utan en ”störande” hierarkisk situation kan 
det borga för att ett mer allmängiltigt beslut kan tas som har lättare att förankras 
även hos merparten av de övriga medarbetarna i organisationen. 

5.2.4 Modifierad beslutsteori 

Bristen i den klassiska beslutsteorin är att den inte tar hänsyn till olika aktörer 
och den nytta som de individuellt kan få av ett utfall/alternativ. Malmnäs (2002) 
påtalar därför att en modifierad beslutsteori därför kan användas som även tar 
hänsyn till nyttan av ett utfall. Om det till exempel regnar och vi är i behov av 
ett paraply kan värdet (vikten) på det alternativet vara relativt högt. Men har vi 
redan ett paraply så är inte nyttan av att få ännu ett paraply lika stort. Värdet av 
olika alternativ kan därför variera, både beroende på skillnader i förutsättningar 
och skillnader i tidpunkter, både hos en enskild individ men även mellan olika 
individer. 
 
Ett beslut tas förmodligen inte helt utan vissa förkunskaper. Vissa faktorer kan 
med andra ord vara kända eller vara mer troliga att inträffa än andra. Om du till 
exempel vet att det ska börja regna så är valet inte så svårt om du ska ta med dig 
paraplyet eller inte. Detta kallas då för ett säkert beslutsfattande. Men om du inte 
vet vilket väder det ska bli och bägge utfallen är lika troliga så är det istället ett 
osäkert beslutsfattande. Genom att lägga till hur sannolikt det är att börja regna 
så kan slutsumman därför variera beroende på förutsättningarna. (Hansson, 
1994) Samma tankesätt kan därför användas även när det gäller systemskifte då 
erfarenheter säger att vissa program kanske är mer felbenägna än andra och kan 
kräva mer underhåll trots att de tekniska aspekterna inte påvisar detta. Genom 
att ta hänsyn till hur troligt det är att fel inträffar kan den ”verkliga” summan av 
viktningen att uppstå. 
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Tabell 5.2 – Viktning vid 10 % regnrisk (fritt efter Hansson , 1994) 

 Regn Inte regn Summa 
Paraply 0,1 X 15 0,9 X 15 15 
Inget paraply 0,1 X 0 0,9 X 18 16,2 

 

Tabell 5.3 – Viktning vid 20 % regnrisk (fritt efter Hansson, 1994) 

 Regn Inte regn Summa 
Paraply 0,2 X 15 0,8 X 15 15 
Inget paraply 0,2 X 0 0,8 X 18 14,4 

 
Det som kan vara svårt vid sådan här tillvägagångssätt, där olika alternativ ska 
värderas, är att sätta korrekta eller lämpliga värden (vikter) på alternativen. Om 
det uppstår stora skillnader i slutresultat så är valet förmodligen självklart men 
är skillnaderna små blir valet desto besvärligare. En liten skillnad i faktorernas 
vikter eller sannolikhetsfrekvenser kan göra att avsevärda skillnader i resultaten 
uppstår (se skillnader mellan tabell 5.2 och 5.3). Alternativ med liknande slut-
resultat kan därför anses vara likvärdiga även om vissa skillnader påvisas. Det 
gör att ett val mellan dem kan bli väldigt svårt att göra och att det inte går att lite 
blint på den rankning som uppstår. Vid sådana tillfällen kan det därför vara den 
egna övertygelsen eller ”känslan i magen” som får vara det som får avgöra valet. 

5.3 Beslutsprocessen 
Beslut kan tas av många olika orsaker däribland rent ekonomiska. För att göra 
ett bra och rationellt beslut så krävs det att ett logiskt resonerande kring olika 
sorters information har skett. Det logiska resonerandet kan ske genom att 
utvärdera information utifrån någon form av kriterier där ett försök att förutspå 
alternativens resultat sker. (Sauter, 1997) Hur detta arbete praktiskt går till 
beskrivs bland annat av Malmnäs (2002) i form av fem steg. Dessa steg kan 
utföras antingen linjärt efter varandra alternativt parallellt lite beroende på 
vilken forskare som har uttalar sig kring de fem stegens utformning. 

1. Problemkaraktärisering – bestämma om problemet tillhör optimerings-, 
val- eller satisfieringsproblem. 

2. Framtagande av problemlösningsram/strategi – genom att bestämma på 
vilket sätt som problemet ska hanteras på går det att ta fram en lämplig 
strategi. Som exempel kan kärnavfall ses både som ett avfallsproblem och 
som ett trovärdighetsproblem och kan därför behandlas på olika sätt.  

3. Bestämma tidshorisont – avgöra under vilken tid konsekvenserna av 
handlingsalternativen ska betraktas. 

4. Beskrivande av handlingskonsekvenser – beskriva handlingsalternativens 
konsekvenser. 

5. Sannolikhetsuppskattning – beskriva hur sannolikt det är att 
konsekvenserna uppstår och ange grunderna för dessa uträkningar. 

Därefter implementeras beslutet. 
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Dessa fem steg verkar vara väldigt formella och känns mer som att de passar 
bättre inom industrin och vid produktion. Genom att formulera om och 
förtydliga dessa steg kan de kanske överensstämma bättre med beslutssituationer 
i andra sammanhang. Steg ett kan då utgöras av organisationens generella 
hållning kring hur de vill möta sin personal och marknaden. Finns resurser i 
form av tid och pengar kan en optimering göras. Mer sannolikt är dock att 
resurserna är begränsade vilket gör att problem istället får lösas som ett val- eller 
satisfieringsproblem. Steg två och tre är förmodligen i hög grad beroende av 
vilka alternativ som har tagits fram och kan alltså inte beslutas i förväg. Det 
lutar därför mer åt att beslutsstegen utförs på ett mer parallellt sätt precis som 
vissa forskare vill vidhålla. Att göra en konsekvensanalys och sannolikhets-
uppskattning kan handla om att tillexempel jämföra krav- och behovslistor mot 
olika produkter och se hur den uppfylls. Om det uppstår skillnader mellan behov 
och på nivån dessa uppfylls på så får antingen en kompromiss göras eller så får 
ett annat alternativ väljas. 
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6 Systemförändring 
När ett beslut är taget om att en förändring ska ske så ska den bland annat 

implementeras och underhållas. Detta kan göras på olika sätt vilket beskrivs av 

flera olika författare. Förändringsprocessen kan få helt skilda resultat beroende 

på var fokus har legat och var det mesta engagemanget har funnits. Flera 

tänkvärda tips nämns därför i följande text för att undvika de störta misstagen 

och öka chanserna för att systemförändringen ska upplevas som framgångsrik. 

 
Processen att ta fram nya förslag på och implementera nya IT-system kan ske i 
enlighet med den modell som Kolb och Frohmans har skapat (Pinto, 1994). Den 
modellen består av sju steg vilka sker linjärt. 

1. Spaning (efterforskning) – framtagande och definierande av klientens 
behov och möjligheter. 

2. Entré – måldefiniering och strävan mot en teambildning där användarna 
och installatörerna ska sträva mot ett gemensamt engagemang och 
tillförlit samt att ett behov av förändringen skapas. 

3. Diagnostisering – Samla data för att specificera vad klienten verkligen vill 
ha. 

4. Planering – Definiera och bryta ner alla specifika målobjekt, milstolpar, 
arbetsuppgifter och resurser i mindre delar. 

5. Agerande – Föra in systemet på plats och göra nödvändiga justeringar. 
6. Utvärdering – Hur bra uppfylldes målen, gör systemet det som utlovades? 
7. Avslutning – Överförande av ”ägande” från leverantören till den 

ansvariga avdelningen. Eventuellt göra periodiska uppföljningar för 
nyuppkomna problem. 

 
Gäre (2003) använder sig av en annorlunda och mer generell indelning av 
samma process. Han delar istället in förändringsprocessen i två efterföljande 
faser. Den första fasen, installationsfasen, handlar om att installera själva 
tekniken och systemet samt att ge användarna en grundutbildning för att klara av 
att använda systemet. Den andra fasen, ibrukatagandet, handlar sedan om 
sådana aktiviteter som sker efter själva installationen där en integrering och 
justering ska ske mellan arbetsuppgifter och det nya systemet för att de ska 
passa ihop bättre.  
 
Gäres indelning verkar motsvara steg fem till sju av dem som nämns i Kolb och 
Frohmans modell. Detta skulle kunna förklaras med att stegen dessförinnan, 
enligt Gäres indelning, istället tillhör en slags förstudie som sker innan själva 
implementeringsprocessen startar. I Gäres indelning framhålls att nyttan med 
systemet har ett samband med hur det används och verkar därför ha en social 
inriktning. För att skapa denna nytta så ses därför utbildning av användarna och 
att skapa en integration mellan systemet och arbetsuppgifterna som det 
viktigaste. I Kolb och Frohmans modell framgår inte den sociala inriktningen på 
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samma tydliga sätt. Det skulle kunna bero på att utbildning och integrering kan 
ingå i de krav och mål som ingår i de sju stegen och endast beskrivs generellt i 
modellen. 

6.1 Implementering 
När en implementation ska realiseras så krävs det dels en planering för hur det 
ska gå till vilket Pinto (1994) kallar för en strategi. Sättet det sedan genomförs 
och verkställs på kallar han för taktik. Dessa två faktorer kan återfinnas i hög 
eller låg grad beroende på hur väl de planerats eller hur väl genomförandet 
överensstämmer med den planering som gjort. Om det uppstår en skillnad 
mellan planering och utförande kan felen ofta kategoriseras till någon av de 
nedanstående fyra feltyperna (ibid): 

• Typ ett – innebär att en planerad aktivitet inte blev utförd. 
• Typ två – innebär att aktiviteter blev utförda när de inte skulle det. 
• Typ tre – innebär att fel sort agerande har utförts eller att fel problem har 

åtgärdats. 
• Typ fyra – innebär att rätt sorts fel har åtgärdats men att lösningen sedan 

inte används av organisationen. 
 
Pinto (1994) delar in organisationerna i fyra olika klasser beroende hur de lyckas 
med planeringen och genomförandet (se tabell 6.1). De med en hög strategi och 
hög taktik vilka återfinns i ruta ett i tabellen nedan har lyckats med att skapat en 
tydlig planering vilken även har efterföljts vid införandet och kan därför klassas 
som en framgångsfull implementation. Fallet mittemot, med låg strategi och låg 
taktik i ruta tre, har dessvärre haft både en dålig planering för hur införandet 
skulle gå till och har även brustit i att följa den lilla planering som ändå fanns. 
Resultatet från en sådan implementering har därför en högre sannolikhet att 
misslyckas. I ruta två, med låg strategi och hög taktik, har en bristfällig 
planering använts men som de ändå har lyckats följa till punkt och pricka vid 
genomförandet. Att agera utan en bra planering kan bland annat leda till att en 
implementering sker men av fel system (feltyp två) eller att implementerings-
beslutet grundade sig på fel problem och att de egentliga problemen därför kan 
kvarstå (feltyp tre). I ruta fyra i tabellen finns de organisationer som har en hög 
strategi men låg taktik. Fel som uppstår där kan till exempel handla om att en 
tydlig planering kring implementationen har funnits men att den inte har 
verkställs på rätt sätt på grund av bland annat otillräckliga insatser. Det skulle då 
kunna resultera i att systemet kanske inte blir implementerat över huvudtaget 
(feltyp ett) eller att det taktiska införandet brast så att de personer som systemet 
var avsett för inte använder det (feltyp fyra).  
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Tabell 6.1 – Strategi och taktik vid implementering (Pinto, 1994, sid 30) 

 
Får sannolikt typ 2 eller typ 3 
fel. Hög acceptans men 
felaktigt användande. 

2 

 
Stor sannolikhet till 
implementationsframgång. 
 
1 

3 
Hög sannolikhet att 
misslyckas vid 
implementation. 
 

4 
Får sannolikt typ 1 eller typ 4 
fel. Låg acceptans och lågt 
användande. 

 
 
Sådana här indelningar av hur taktik och strategi används kan lätt bli lite 
stereotypa och att organisationer kanske inte känner igen sig i någon av dessa 
fyra rutor. Jag tror därför att man ska se detta som en mer flytande skala där en 
organisation kan befinna sig på alla möjliga punkter inom den yttre ramen utan 
att begränsas till de fyra rutorna. 

6.1.1 Faktorer för framgång och misslyckanden 

Om en implementation ska bli lyckad eller ej beror på många olika faktorer 
däribland sociala, ekonomiska och resursmässiga faktorer. Det är dock svårt att 
säga några exakta faktorer eftersom framgång eller misslyckande kan bero på så 
många komplexa faktorer som i kombination med varandra blir unika för varje 
organisation. Pinto (1994) har dock lyckats ta fram några mer generella faktorer 
som kan ha samband med hur framgångsrik ett införande blir (figur 6.2). Några 
av dessa faktorer handlar till exempel om planering, tid och resurser vilka 
behöver vara väldefinierade och väl genomtänkta. Andra faktorer som givetvis 
även påverkar, och som inte alltid är så lätta att planera för, är hur ett nytt 
system mottas, vilka förväntningar som finns och vad det egentligen kommer att 
kosta. 

Tabell 6.2 – Faktorer för framgång eller misslyckande (Pinto, 1994, sid. 27) 

 
Karaktäristiska faktorer i ett IS projekt 

 
Aktivitet Framgång Misslyckande 
Planering Omfattande Prova sig fram 
Behov, krav Fokuserade Diffusa 
Uppskattad insats Realistisk Orealistisk 
Personal Engagerad och ständigt 

motiverad 
Vänder ryggen till 

Ekonomiska tillgångar Exakt finansplan Oprecis, gissningsbaserad 
finansplan 

Uppskattning av tid Eftertänksam Påskyndad eller fördröjd 
Förväntningar Balanserade Överdrivna 

Låg                                             Hög 
Strategi 

T
ak

tik
 

L
åg

   
   

   
   

  H
ög
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Positiva framgångsfaktorer 
Gäre (2003) delar istället in framgångsfaktorer i tre huvudgrupper: Lednings-, 
system- och projektfaktorer. I ledningsfaktorerna ingår det stöd och den 
förankring som måste finnas hos ledningen inför förändringen. Att tro på det 
man gör är därför viktigt, speciellt om systemets fördelar ska spridas vidare till 
andra medarbetare i organisationen. Att ha en ”eldsjäl” som leder projektet 
genom en tydlig och välplanerad process vilken även ska vara uthållig kan 
därför vara ett bra sätt att både skapa och även sprida ett engagemang vidare på. 
För som Pinto (1994) säger så behöver inte ett system vara hel fulländat för att 
bli accepterat. Användarna kan med andra ord ta emot ett nytt system väl om de 
ser att ledningen tror på idén och om deras engagemang lyser igenom. 
 
Att få systemet att fungera som det var tänkt samt andra tekniska aspekter ingår i 
systemfaktorerna. Ytterligare faktorer som kan påverka resultatet kan vara olika 
projektfaktorer som handlar om att rätt resurser ska finnas vilka ska bestå av rätt 
kompetens och även finnas i rätt mängd. Dessa resurser kan till exempel handla 
om såväl personal som tid. Min föreställning är dock att de tekniska aspekterna i 
ett system kan få alltför stor fokus och att de andra två, främst olika lednings-
faktorer, antingen glöms bort eller att de förutsätts kunnas lösas ändå med 
befintliga tekniker.  
 
Negativa framgångsfaktorer 
Tillsammans med framgångsfaktorerna så har Gäre (2003) även utvecklat vissa 
generella huvudgrupper av faktorer som kan påverka framgången negativt. 
Några områden som därför enligt honom borde få lite mer fokus och betänkas 
inför ett införande är den organisatoriska omvärlden, informationskvalitet och 
systemets funktionalitet och teknik samt systemanvändarens situation (ibid). 
 
Den organisatoriska omvärlden handlar om att det kan finnas en brist på 
överensstämmelse eller konflikter mellan systemen, verkligheten och olika 
användargrupper. Denna brist kan uppstå om det inte finns en ”eldsjäl” som 
sprider förståelse och engagemanget för det nya systemet i organisationen och 
på så vis enar medarbetarna. Intressekonflikter och andra problem kan därmed 
öka riskerna för att tidsplaner spricker och att kostnaderna ökar. 
 
Informationskvalitet och systemets funktionalitet och teknik kan vara svåra att 
uppnå och få att fungera på tillfredställande sätt om krav och behov inte är 
tillräckligt definierade från början. Det kan då bli svårt att förutse eller mäta hur 
väl krav och behov kan matchas med varandra vilket kan resultera i ineffektiva 
arbetssätt eller prestandaproblem.  
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Systemanvändarens situation kan påverkas negativt på grund av en bristande 
kommunikation mellan användargrupper eller av brist på utbildning. Det kan 
även finnas problem med att identifiera problem, ha för stora förväntningar eller 
att det saknas möjligheter till återkoppling och reflektion. Genom att istället 
skapa möjligheter för användarna att få dela information och kunskaper med 
sina kollegor så kan förmodligen även en gemensam reflektion och återkoppling 
ske. Detta skulle då kunna leda till att individernas värderingar och 
förväntningar kan bli påverkade av den större gruppen och bli mer enhetliga och 
realistiska. 

6.2 Information och utbildning 
Andra faktorer som kan påverka om en systemförändring upplevs som positiv är 
vilka satsningar som görs på personalen som ska möta ett nytt system eller en 
förändrad arbetssituation. Ofta kan utbildning och information glömmas bort 
eller slarvas med vid diverse åtgärder och förändringar men är i verkligheten 
väldigt viktig för att inte hamna i en situation där ingen vill ha och inte använder 
det nya systemet eller förändringen och kategoriseras av Pinto (1994) som feltyp 
fyra (se tabell 6.1).  
 
Hur information och utbildning ska förmedlas kan variera och anpassas efter 
förändringens storlek. Löpande ändringar kan enligt Brandt (2000) meddelas via 
så kallade memo-system. Sådana memo-system betyder förmodligen att 
informationen sprids via mail, intranät eller andra former av anslagstavlor där 
det är användarnas eget ansvar att skaffa sig information själv och sker på mer 
frivillig basis. Versionsändringar och uppdateringar, som kan handla om lite 
större förändringar, ska istället meddelas via skriftliga meddelanden (ibid). 
Genom att få information skickat till sig kan mottagaren uppleva att den är 
viktigare och alltså måste läsas igenom.  
 
Om en förändring är väldigt stor, där användarna kommer att möta helt nya 
system eller om större vidareutvecklingar av system har skett, kan både 
arbetsuppgifter och igenkännandet av systemet påverkas. Vid sådana fall är det 
enligt Brandt (2002) bäst om informationen ges både skriftligt och genom en 
informationsträff. Brandt (2000) påstår även att en sådan här informations- och 
utbildningsträff inte bör ske alltför tidigt. 
 
Tidpunkten för en informationsträff som nämns ovan måste dock kunna varieras 
betydligt beroende på syftet med träffen. En ren informationsträff där 
informationen ges enkelriktat kan troligtvis hållas en vecka innan förändringen 
precis som Brandt (2000) säger, men om syftet med träffen är att utbyta 
information i bägge riktningar kan tiden, enligt min mening, behöva utökas. Vid 
en informationsträff får användarna ett gyllene tillfälle att skapa en dialog med 
informatören. De kan således påverka hur informationen ges i form av 
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detaljnivåer och ordval och förtydliganden med mera, samt även returnera egna 
frågor och problem. Ett informationsmöte behöver därför inte vara en 
enkelriktad företeelse, från informatören till användarna, utan kan även vara 
dubbelriktad. En sådan dubbelriktad information kan kräva ett antal iterationer 
och uppföljningar innan all information och eventuella problem är utredda och 
avklarade. Är syftet med informationen därför dubbelriktad kan det förmodligen 
vara lämpligare att förlägga träffen betydligt tidigare än en vecka före 
förändringens start. 

6.2.1 Individuell inlärning 

Efter det att en allmän information och utbildning har getts är det dags för varje 
enskild individ att ta sig an det nya teknikstödet och lära sig använda det. Om en 
individ inte har så stora erfarenheter eller helt saknar tidigare erfarenheter av 
IS/IT så sker en sådan inlärning i olika nivåer eller stadier. Gäre (2003) har delat 
upp dessa i tre nivåer (figur 6.1) där användaren i den första nivån först måste 
lära sig hantera utrustningen och dess grundfunktioner. Detta skulle kunna ske 
antingen genom att få information och bli visad den nya utrustningen samt att 
eventuellt få prova på själv att utföra vissa av sina arbetsuppgifter med den nya 
utrustningen vilket kan ske veckorna precis före eller efter en implementering. 
När användaren sedan har fått denna första inblick i hur utrustningen fungerar så 
går inlärningen vidare till nivå två där teknikstödet kan börja användas per 
automatik och en förståelse börjar utvecklas för hur olika delar och funktioner 
hör ihop (ibid). Att bryta de gamla vanorna och att verkligen börja använda sig 
av den nya utrustningen genom en integrering mellan utrustning och arbets-
uppgifter är väsentlig för att överhuvudtaget hamna i denna nivå. Stöd och 
uppmuntran kan därför krävas från flera olika håll för att detta ska lyckas vilket 
kan behövas vid upprepade tillfällen under flera månaders tid. I den tredje nivån 
har användaren redan vissa förkunskaper kring teknikstödet och vet hur olika 
basfunktioner fungerar. Förändrade behov hos användaren eller en ny insikt om 
vilka ytterligare stöd som finns i utrustningen kan göra att användaren därefter 
går över till nivå tre där en vidareutveckling av kunskaperna sker genom att söka 
ny information från till exempel hjälpavsnitt och manualer.  
 
Hur snabbt användaren avancerar mellan nivåerna varierar såklart och är helt 
beroende av vilka förkunskaper och vilket engagemang som finns hos 
användaren. Tydligt är dock att tiden är en tröghetsfaktor när det gäller att 
använda sig av nya teknikstöd. Gäre (2003) påstår till exempel att det kan ta 
flera år innan ett system fungerar ordentligt med alla justeringar som eventuellt 
behöver göras och att användarnas förflyttning från nivå ett till tre kan ta upp 
mot sju år vilket gör att en förändrings genomslagskraft kan ta väldigt lång tid. 
Helt klart är dock att utbildnings- och informationssatsningen inte kan avstanna 
efter nivå ett. Då finns risken att gamla vanor snabbt tar överhand eftersom 
användarna inte ännu har lärt sig att utnyttja det nya systemets alla fördelar. För 
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att en systemförändring ska upplevas som framgångsrik och verkligen uppfylla 
de mål som var tänkta borde satsningen istället fördjupas och bedrivas under en 
längre tid för att stimulera användarna och att de har möjlighet att avancera till 
högre inlärnings- och användningsnivåer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 6.1 – Inlärnings-/användningsnivåer (fritt efter Gäre, 2003) 
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7 Informationsteknik i skolan (ITiS) 
Ända sedan 1970-talet har det satsats flera miljoner kronor på att utveckla 
datormiljön och datortätheten i de svenska skolorna. För att även öka på själva 
användandet så skickades lärarna på diverse datakurser för att bland annat ta ett 
så kallat datakörkort (ITiS, 2001). Den ojämna fördelningen av datorer och 
variationer på hur olika kommuner hade satsat kunde medföra att lärarna varken 
hade datorer när de återkom till sin arbetsplats eller visste hur de praktiskt skulle 
använda sina nyvunna kunskaper på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. 
Öhman och Ehnström (2000) säger därför att kommunerna riskerade att hamna i 
en falsk trygghet där den teoretiska kunskapen fanns hos lärarna men inte den 
praktiska. Några långvariga effekter av denna första form av IT-satsning var 
därför svåra att se. 
 
För att skapa en gemensam grund för alla lärare och kommuner att utgå från så 
drev därför staten igenom ITiS-satsningen mellan åren 1999 till 2002. Målet 
med den satsningen var att datorn skulle integreras i alla ämnen i skolan som ett 
hjälpmedel och vilket i sin tur kan leda till förändrade arbetssätt (ibid). ITiS 
verkar därför vara en mer målmedveten satsning än de tidigare IT-satsningarna 
som hade genomförts vilket skulle kunna påverka den pedagogiska 
användningen av datorn i skolan i en positiv riktning. 

7.1 Genomförandet av ITiS 
ITiS var ett nationellt ramverk som skulle appliceras ute i landets kommuner på 
lite olika sätt beroende på vilka behov som fanns i respektive kommun. Genom 
att låta deltagarna, det vill säga lärarna och kommunerna, själva bestämma hur 
denna satsning skulle utformas kunde de lokala förutsättningarna utgöra grund 
för hur den skulle se ut och på så vis anpassas för att passa deltagarna och deras 
arbetsplatser bättre (ITiS, 2001). Hur effekterna av ITiS skulle bli var därför helt 
beroende på deltagarnas och kommunernas egna insatser. Genom att engagera 
deltagarna och kommunerna samt att specialanpassa insatserna så borde det med 
sådana metoder föreligga en större sannolikhet att insatserna blir bättre 
förankrade och att datoranvändandet fortsätter även när ITiS-satsningen upphört. 
 
Vinsterna att delta i ITiS-satsningen var för kommunernas del att de skulle få 
statliga bidrag för att bygga ut sin infrastruktur vad gäller bygga ut sina nätverk, 
skaffa uppkopplingar mot Internet, öka datortätheten samt kompetensutveckla 
sin personal. (Infrabas, 2002) För Motala kommuns del så kom ett erbjudande år 
1999 att delta i ITiS-satsningen. De skulle då ersättas med 50 % av kostnaderna 
för utbyggnaden av infrastrukturen via bidrag. 

7.1.1 Lärarnas medverkande i ITiS-satsningen 

För lärarnas del så innebar ITiS-satsningen att de skulle skapa arbetsgrupper och 
ta fram förslag på projektämnen som dessa grupper skulle arbeta med. Kravet 
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för dessa projektarbeten var att IT skulle användas i någon form. Förslagen 
skickades sedan till respektive kommun för ett godkännande. I Motala kommuns 
fall så säger Widegren (2005) att alla lärare som ville vara med i satsningen även 
fick det vilket var ungefär hälften av alla lärare. Lärarna som ingick i denna 
studie säger dock att deltagandet varierade kraftigt mellan skolorna där det bland 
annat på en mindre skola var samtliga lärare som deltog i satsningen medan det 
på andra skolor endast var ca 20 % som ville delta.  
 
Projekten skulle lärarna bedriva på arbetstid som låg utöver de vanliga 
arbetsuppgifterna. Ingen kompensation av den nerlagda tiden verkar därför ha 
funnits utan det var helt upp till deltagarna själva att avsätta tid för detta arbete. 
Som lockbete fanns istället en bärbar eller stationär dator som alla som hade 
deltagit i satsningen skulle få. Det var dock kommunerna själva som fattade 
egna beslut kring hur dessa datorer skulle användas. I Motalas fall överläts 
datorerna till lärarna privat där de flesta av dessa både placerade och använde 
sina datorer i hemmet medan ägandet av datorerna tillföll kommunen. Detta sätt 
med stora personliga vinster för de deltagande lärarna, där de fick en dator, 
gjorde förmodligen att väldigt många ville vara med i satsningen. Nackdelen var 
att de lärare som redan hade en egen dator eller som redan hade vissa kunskaper 
kring IT inte hade samma vinster med ITiS-projektet. Dessa personer verkar 
därför ha avstått från att delta i högre grad än de som inte hade en dator. 
Ytterligare så verkar inte heller datortätheten ha ökat något nämnvärt i skolorna 
då dessa hamnade hemma hos lärarna. Ett av de syften som fanns med ITiS 
verkar därför ha gått förlorat. 
 
När ett projektförslag blev godkänt så kopplades en eller flera handledare till 
projektet och arbetsgruppen vilka skulle hjälpa till och stödja arbetet. I häftet 
ITiS (2001) återberättar flera personer som deltog i satsningen att handledarna 
mest fick svara på frågor kring den tekniska utrustningen. Liknande upplevelser 
visar även den undersökning som jag själv gjorde av lärarna i Motala kommuns 
skolor. De berättar bland annat att handledarnas stöd mest handlade om att få 
datorerna att fungera och även att få vissa funktioner i program demonstrerade. 
Ett annat av arbetslagen säger sig istället även haft lite mer strukturerade träffar 
med sina handledare. Vid dessa träffar satt de vid datorerna och hade ordentliga 
genomgångar av olika programvaror vilka var speciellt anpassade till skolan. 
Det verkar därför som att dessa handledare hade en slags utbildning av 
medlemmarna i arbetslaget som därmed fick lära sig mer kring IT och datorer.  
 
Namnet ITiS gav många lärare en falsk förhoppning om att det skulle handla om 
en datautbildning. Så var dock inte fallet. Istället uppmuntrades det att 
arbetslagen och deltagarna själva skulle finna egna vägar till lärdom där de 
bland annat skulle dra nytta av såväl handledarnas kunskaper men även av 
kunskaper som utbyttes mellan de olika arbetslagen och mellan de som hade 
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bättre kunskaper inom vissa områden eller programvaror respektive var 
nybörjare inom samma arbetslag. (ITiS, 2001) I vissa arbetslag i Motala 
kommun så verkar samma förhoppning om utbildning ha funnits men att de även 
här blev hänvisade till varandras kunskaper. Detta kan därför ha upplevts som en 
brist från användarnas sida och att ITiS-satsningen kanske omhöljdes med ett 
visst missnöje då den inte riktigt uppfyllde de förväntningar som fanns. Den 
tredje skolan som ingick i denna studie sade, till skillnad från de andra två, att 
både lärare och elever fick gå en datautbildning i samband med ITiS-satsningen 
där de fick möjlighet att ta ett så kallat datorkörkort.  

7.1.2 Projektarbete 

Ett av de ITiS-projekt som genomfördes vid en skola i Motala kommun 
behandlade temat ”Europa förr och nu”. Det gjordes i samarbete med eleverna 
på skolan som fick använda Internet, digitalkameror och olika bildbehandlings-
program och där ett samarbete även skedde med skolor i andra europeiska länder 
för att lära sig mer om varandra. Vid en annan skola arbetade lärarna i ett arbets-
lag med att digitalisera olika blanketter som skulle användas till dokumentation 
av elevernas olika behov och prestationer medan ett annat arbetslag lade ut 
datoriserade tävlingsresultat från skolans årliga ”Nu-dag” som är en slags 
fångarna på fortet tävling. Den tredje skolan hade bland annat ett arbetslag som 
tillsammans med skolor i andra länder försökte skapa en plan för hur olika 
ämnen kunde samarbeta. Arbetsinsatserna vid de två sistnämnda projekten 
verkar dock bara ha berört lärarna då eleverna inte verkar ha medverkat i arbetet 
med nämnda ITiS-projekt.  
 
Längden på de olika ITiS-projekten verkar även ha skiljt sig lite åt då vissa 
projekt har pågått under ett läsår medan andra har bedrivits under 2 år. När 
projekten var klara så presenterades resultaten av respektive arbetsgrupper vid 
flertalet seminarier som skedde gemensamt i lite större grupper där flera 
arbetslag från olika skolor i kommunen deltog. Efter genomfört projektarbete 
och presentation av resultatet fick deltagarna enligt Widegren (2005) ett slags 
certifikat som fungerade som bevis att deltagarna hade erhållit en viss 
kunskapsnivå och utfört vissa obligatoriska moment. 

7.2  Effekterna efter ITiS 
Förr så användes inte datorer i någon speciell omfattning inom undervisningen i 
skolorna. Då stod istället den ensamme läraren längst fram i klassrummet och 
lärde ut fakta till de lyssnande eleverna. Numera, speciellt efter ITiS, har 
datorerna fått en mer naturlig del i klassrummen. De används därför idag mer 
som ett arbetsverktyg och ITiS anses därför ha hjälpt till att förtydliga för 
lärarna vilken roll IT kan ha i undervisningen och vilka för- och nackdelar som 
finns med den tekniken. ITiS-satsningen har även bidragit med att skapa en 
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gemensam kunskapsgrund för lärarna att utgå ifrån och har gjort att både de och 
skolorna är bättre rustade att fortsätta IT-utvecklingen på egen hand. 
 
Det var enligt Öhman och Ehnström (2000) inte alla lärare som ville vara med i 
ITiS-projektet eller ens fick vara med. Studier har i efterhand visat att endast 
40 % av alla lärare deltog i dessa projekt vilket skulle kunna resultera i att ett A- 
och ett B-lag skapas där kunskapsnivåerna kan skilja sig mycket åt (Öhman och 
Ehnström, 2000). Min undersökning har inte visat att någon lärare blev hindrad 
att delta i ITiS-satsningen. Däremot har viljan att delta varit olika då vissa redan 
ansåg sig ha tillräckliga IT-kunskaper redan samt att vissa hade en dator redan. 
Arbetsinsatserna som skulle ha krävts verkar därför i kombination med bristande 
möjligheter till kompetensutveckling då utbildning saknades, vara så pass stora 
att insatserna inte uppvägdes av vinsterna. Att därför uttala sig om att de som 
inte deltog i satsningen därför skulle tillhör B-laget och kanske har en sämre 
kompetens, verkar därför vara en slutsats som inte riktigt överrensstämmer med 
verkligheten och att även andra faktorer kan påverka ojämna kunskapsnivåer. 
 
Användandet av datorer i Motala kommuns skolor har tidigare skett med 
varierande omfattning då inte alla lärare kanske hade vanan eller tillräckliga 
kunskaper för att kunna hantera datorerna på. Den uppfattning som råder hos de 
flesta lärarna i kommunen idag är att hos dem med sämst kunskaper kring IT 
och data skedde en klar förbättring i och med ITiS-satsningen där flera nu efteråt 
har börjat använda datorerna i allt större omfattning. Samtidigt hävdar också 
flera av lärarna att hos dem själva och hos andra som redan hade vissa 
förkunskaper så skedde ingen större utveckling vad gällde kunskapsnivån i 
datorkunskap. Det verkar dock inte finnas klara samband mellan utebliven 
kompetensutveckling och att ha avstått från att delta i studien. Även lärare som 
engagerats i satsningen påstår att deras egen kunskapsutveckling uteblev då de 
inte erbjöds någon extra utbildning. De var därför hänvisade till att använda 
redan befintlig kunskap vilken givetvis kunde användas för att stödja lärare med 
lägre nivå på sina IT-kunskaper.  
 
De datorer som lärarna fick genom satsningen fick användas både privat och i 
arbetet medan skolorna fortfarande stod som ägare till dem. På en skola så togs 
dessa datorer ibland med till arbetet i skolan för att fungera som komplement till 
skolans egna datorer och för att eleverna skulle kunna nyttja dem vid tillfälliga 
toppar i användningsbehovet vid temaarbeten med mera. Några lärare tog även 
med sig den bärbara datorn till sin arbetsplats och kopplade in den på skolans 
nätverk för att arbeta med den till exempel vid planering inför lektioner. Andra 
lärare ansåg tvärtemot att eleverna redan hade tillräckligt med datorer till sitt 
förfogande på skolan och att de därför inte behövde åtkomst till lärarnas bärbara 
datorer. De ansåg sig även redan ha tillgång till en egen dator vid sin arbetsplats 
varpå den bärbara datorn därför fick en fast placering i hemmet. En av lärarna 
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säger sig till och med ha stoppat datorn i byrålådan då programmen numera har 
fått några år på nacken och inte längre är lika effektiva.  
 
ITiS-satsningen tog sedan slut år 2002 med konsekvenserna att datortätheten 
inte hade ökat något nämnvärt i Motala kommuns skolor. Widegren (2005) säger 
dock att satsningen fick andra positiva effekter där bland annat kunskaperna och 
intresset kring datoranvändandet i skolorna har fortsatt att sprida sig som ”ringar 
på vattnet” vilket även bekräftas vid intervjuerna med lärarna. 

7.3 Vidareutveckling och framtid med IT 
Många av användarna i Sverige idag tillhör det som Öhman och Ehnström 
(2000) omnämner som andra vågen. Där antas användarna redan ha en befintlig 
kunskap om datorer varpå den fortsatta vidareutbildningen och kompetens-
utvecklingen därför har sparats in. Nya användare kan därför hamna i kläm då 
de inte själva anser sig ha tillräckliga kunskaper medan arbetsgivarna kan tycka 
att insatser i kunskapsutvecklingen redan har gjorts i och med ITiS-satsningen. 
 
Under ITiS-satsningen ökade lärarnas IT-kunskaper betydligt (ibid). Det verkar 
dock ha skett på ett sätt där lärarna själva skulle ta ett stort ansvar för sin 
kunskapsutveckling. När sedan ITiS-satsningen upphörde år 2002 så upphörde 
förmodligen även lärarnas kunskapsutveckling då det pådrivande trycket att ta 
eget ansvar för sin kunskapsutveckling minskade. Att använda datorn och IT-
hjälpmedel som ett integrerat verktyg i sitt dagliga arbete är något som ska 
eftersträvas för att finna effektivare och bättre sätt att utföra uppgifter på. Även 
fortbildningen ska ske på samma integrerade sätt enligt Öhman och Ehnström 
(2000). Det skulle kunna syfta på att både själva användningen av IT men även 
vidareutbildningen måste ske kontinuerligt och behöver därför ingå som en av 
alla de arbetsuppgifter och uppdrag som en lärare har. 
 
För att stödja lärarna i sin vidare utveckling och både upprätthålla och bygga 
vidare på den IT-nytta som har skapats med ITiS så måste kommunerna kart-
lägga och strukturera lärarnas arbete och tydligare visa den nytta som kan 
uppnås genom att använda fördelarna som erbjuds via IT-baserade hjälpmedel. 
Några administrativa uppgifter som till exempel kan dokumenteras via IT-
hjälpmedel kan vara att ge betyg och omdömen, dokumenthantering, föräldrar-
information och kontakter, schema och e-post (Infrabas, 2002).  
 
ITiS är förhoppningsvis bara början på ett livslångt lärande men nyttan med ITiS 
kan bara mätas utifrån den förmåga lärarna har kvar att hantera IT på. Grunderna 
för att kunna använda IT på ett bra sätt finns nu med ordentligt uppbyggda 
infrastrukturer i kommunen och en gemensam kunskapsplattform hos lärarna. 
Nu återstår det bara att lära sig använda alla dessa resurser på rätt sätt också 
(ITiS, 2001). 
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8 Systemskifte i Motala kommun 
Under slutet av 90-talet och början av 2000-talet började intresset för IT vakna 
hos både kommuner och lärare. Detta nyvakna intresse, som enligt Wiman 
(2005) uppstod som en effekt av ITiS, ställde också krav på nyare och bättre 
utrustning. Den maskinpark (datorer och servrar) som fanns i Motala kommun 
började samtidigt åldras. Detta faktum tillsammans med att programvaru-
kostnaderna blev allt högre gjorde att situationen tillslut var ohållbar. IT-
enhetens budget räckte inte längre till att täcka både inköp av datorer och 
programlicenser. Alternativen handlade därför om att plocka bort de datorer som 
gick sönder utan att ersätta med nya, stänga hela skolor eller att göra 
omvälvande systemförändringar.  
 
Under sekelskiftet växte idén fram att byta till en systemlösning med tunna 
klienter från en arbetsgrupp inom IT-enheten. Förhoppningen med denna 
förändrade systemlösning var att en centralisering, där programvara installerades 
centralt på en gemensam server skulle minska behovet att köpa in nya datorer 
samt underlätta drift och underhåll. De gamla datorerna ute i skolorna skulle 
därigenom inte innehålla någon programvara utan vara ”tunna” vilket gjorde att 
äldre datormodeller kunde bevaras och fler begagnade datorer kunde köpas in 
för en låg kostnad. På det här viset skulle Motala kommun både kunna bevara 
men även öka datortätheten i skolorna utan att övertrassera sin budget säger 
Wiman (2005). 
 
När Wiman sedan tillträdde sin post som IT-chef år 2003 fanns redan ett förslag 
om tunna klienter framtaget och en utvärdering startades kring vilka program 
som kunde vara lämpliga för detta. Genom att jämföra leverantörernas 
produktlista mot den kriterielista som framtagits så föll genast flera alternativ 
bort. Andra alternativ som ansågs vara funktionsmässigt likvärdiga jämfördes 
sedan utifrån ekonomiska aspekter. Det slutliga valet föll på ThinLinc som 
skulle testas vidare innan ett definitivt beslut togs. Denna testning inleddes 
därför i december år 2003, drygt ett år efter ITiS-satsningens avslut. 
 
När funderingarna även pågick kring ett systemskifte och tunna klienter fanns 
även idéer på ytterligare förändringar. Genom att byta operativsystem till Linux 
skulle ytterligare besparingar kunna göras då programvarorna där var helt gratis. 
Det huvudsakliga valet var trots detta inte att välja mellan Linux- eller 
Windowsbaserade lösningar utan det som var den viktigaste förändringen var 
fortfarande beslutet att gå över från feta till tunna klienter.  

8.1 Urval och beslut om alternativ 

Den inledande testen gjordes genom ett labtest där systemet sattes upp i en 
konferenslokal. Lärare och skolledare bjöds in för en demonstration vilket gav 
positivt utfall. Resultatet från labtestet visades sedan upp för chefen för 
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bildningsverksamheten i Motala kommun som gav klartecken för en fortsatt test 
ute i verksamheten. Det pilotfall som utgjorde verksamhetstesten skedde på 
Dansäterskolan och Hällaskolan i Borensberg mellan april och september 2004. 
De var alltså först ut bland kommunens skolor att få testa systemet. Även här 
gav testningen positiv respons enligt den rapport (Widegren och Eskola, 2004) 
som gjordes efter pilottestet. Denna testning verkar dock mest haft en 
utgångspunkt från olika tekniska aspekter och där lärarna kanske till viss del 
glömdes bort.  
 
Då systemet hittills hade varit föremål för testning så hade inte alla detaljer varit 
bestämda från början utan de fick istället växa fram och utvecklas under tiden 
som problem och möjligheter dök upp. Efter pilotfallets godkännande så 
lämnades dock ansvaret för det vidare genomförandet över till en konsultfirma 
som i detalj utarbetade en plan för hur och när grundskolorna skulle få systemet 
infört. Införandefas ett, på grundskolorna, höll på i åtta veckor och avslutades 
formellt den 16 december 2004 helt enligt den uppgjorda planen. Satsningen på 
gymnasieskolorna i fas två får i nuläget avvakta. Detta avvaktande sker dels för 
att hinna utvärdera fas ett först samt för att invänta att omorganisationen på 
gymnasieskolorna blir klar. När den fortsatta satsningen och införandefas två 
sker är därför i nuläget osäkert men kan som tidigast ske i slutet av år 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.1 – Besluts- och implementationsprocess 

 

8.2 Genomförandet på skolorna 
De skolor som valdes ut till pilotförsöket var de som hade sämst förutsättningar, 
sett ur datortätheten, och hade därför mest att vinna på ett systembyte. Efter ett 
inledande brev från IT-enheten till rektorerna på respektive skola med en 
beskrivning av projektet så skedde en IT-gruppsbildning där dataansvariga från 
de två skolorna och IT-representanter från kommunen gemensamt diskuterade 
IT-frågor och eventuella problem och frågetecken inför pilottestet. Deltagarna i 
IT-gruppen skulle sedan ta med sig denna information ut till sina respektive 
skolor och sprida informationen vidare. En vecka innan systemet infördes 

Pilotfall Grundskolor Labtest Utvärdera 
alternativ 

Tid 
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Höst/vinter 2003                  Våren 2004             Hösten 2004                     ?? 

Hälla-
skolan 

Dansäter-
skolan 
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skedde sedan en gemensam informationsträff, där alla lärare på en skola åt 
gången, fick en genomgång med visning och information av systemet under 1- 2 
timmar. Denna information sågs av kommunens representanter som något 
väldigt viktigt för att acceptansen skulle öka för det nya systemet. En 
inventering genomfördes även för att ta reda på vilka behov och krav som fanns 
bland annat kring vilka program som skulle finnas för att allt skulle vara klart 
vid dagen för införandet/systemskiftet. 
 
Införandet av systemet skedde på en hel skola åt gången där allt dataanvändande 
stängdes ner under en dag för att underlätta bytet. Wiman (2005) tror att det var 
en fördel att alla, inklusive lärarna, visste den exakta dagen för skiftet för att 
kunna förbereda sig mer mentalt och inte drabbas av en alltför utdragen process 
eller få en ”kalldusch” när allt plötsligt såg annorlunda ut. Dagarna som följde 
fanns IT-personal från kommunen på plats i skolorna för att ge ytterligare stöd 
och hjälp direkt på plats i skolan för att ta hand om de första problemen. Lärarna 
använde och loggade dock inte in på datorerna i direkt anslutning till system-
skiftet vilket var något som IT-personalen hade antagit och förutsatt. När lärarna 
väl gjorde det efter en tid upplevde därför flera av dem att stödet inte fanns där 
när de behövde det för då hade IT-personalen redan hunnit lämna skolorna. 
Helpdesk blev därför väldigt belastade till en början. När det uppdagades för IT-
enheten att det fanns ett fortsatt behov av stöd och hjälp så skedde ytterligare en 
informations- och utbildningsträff med lärarna ute på skolorna vilket hade 
effekten att hjälpbehovet minskade. En probleminventering skedde även vid ett 
senare tillfälle då IT-personal i kommunen ringde runt till skolornas data-
ansvariga för att höra vilka problem som fanns med systemet för att sedan 
åtgärda dem i tur och ordning.  
 
En utvärdering av pilotprojektet sammanställdes och visade på ett positivt 
resultat vilket medförde att satsningen fortsatte med ett införande på de övriga 
grundskolorna i kommunen där ett likadant implementeringssätt med föregående 
informationsträff användes.  

8.2.1  Problem som uppstod 

Ungefär samtidigt med satsningen på tunna klienter så bytes även operativ-
systemet från Windows till Linux samt att en ny brandvägg hade införts som 
ställde till problem med buggar i angränsande program. Vid bytet av operativ-
systemet några månader tidigare byttes även Office-paketet ut mot Star-Office. 
Microsoft Office skulle visserligen fortfarande kunna öppnas via alternativa 
vägar men vid skiftet gavs ingen strukturerad information till användarna som 
plötsligt möttes av en annorlunda skärmbild på sin arbetsplats och dator. 
Problemen med brandväggen, nya programvaror och tunna klienter/Linux 
blandades ihop på grund av den korta tid som förflöt mellan införande-
tidpunkterna. Alla fel som dök upp kring årsskiftet 2004/2005 och våren 2005 
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skylldes därför enbart på Linux och på de tunna klienterna på grund av att detta 
systemskifte var den förändring som var sist ut och som därför fick ”bägaren att 
rinna över”. Linux och de tunna klienterna belastades därför med skulden för 
alla de uppkomna problemen. 

8.3  Lärarnas upplevelser av den första fasen 
Ungefär en vecka före själva systemskiftet gick IT-representanter ut på de 
berörda grundskolorna och informerade om det nya systemet och systemskiftet 
och visade även hur de nya programvarorna såg ut och fungerade. Denna 
information och visning skedde på ett möte där samtliga lärare var samlade och 
som höll på ungefär en timme. Många av lärarna blev lite överrumplade då de 
inte var så insatta i ämnet och då informationen kom så tätt inpå själva system-
skiftet. Flera ansåg även att den information som gavs vid detta inledande 
tillfälle, låg på en betydligt högre teknisk nivå än vad de kunde hänga med i. 
Flera av lärarna visste inte heller vad skillnaden mellan Linux och Windows 
bestod av och vad ett skifte till tunna klienter skulle kunna ha för påverkan på 
just deras arbete. Informationen verkar därför ha mottagits av flera med ett vagt 
”jaha” där de egentligen inte förstod innebörden av det som just hade meddelats.  
 
Lärarna på en av skolorna som deltog i pilotfallet berättar att de fick hela 
systemet implementerat på en enda dag då all dataåtkomst tillfälligt blockerades. 
Systemet fungerade till en början bra men vissa problem och behov av 
justeringar uppstod givetvis ändå som så ofta är fallet vid olika förändringar. 
Dessa problem och justeringar fick därför åtgärdas. Ingen uppföljning eller 
utbildning verkar dock ha skett av lärarna vid något senare tillfälle. När lärarna 
som medverkade i pilotfallet sedan efterfrågade hjälp och stöd upplevde de inte 
att de fick någon hjälp då kommunens satsning redan hade fortsatt till nästa fas 
där övriga grundskolor i kommunen skulle få systemet. En annan lärare säger att 
de fick ”haffa” en av kommunens IT-representanter när han var i närheten men 
att de även kunde ringa och fråga om det var något som de undrade över. De 
upplever därför inte att någon strukturerad uppföljning och probleminventering 
har skett, inget som de har fått ta del av i alla fall. Problem som numera dyker 
upp på pilotfallsskolan skickas enligt uppgift vidare med den som är data-
ansvarig på skolan och diskuteras på IT-möten tillsammans med andra data-
ansvariga. Detta upplevs fungera tillfredställande då de nämnda problemen 
därefter har blivit åtgärdade. 
 
Under hösten 2004 kopplades resterande grundskolor in på samma system som 
tidigare hade testats och godkänts av de två skolorna som utgjorde pilotfallen. 
Samma informationssätt som vid pilotfallen användes även denna gång där 
information och visning av systemet och dess program skedde i grupp cirka en 
vecka före implementationen. På denna grundskola så berättade lärarna att den 
dataansvariga på skolan först förberedde datorerna för själva systemskiftet så att 
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IT-folk från kommunen sedan kunde föra in systemet med de tunna klienterna 
på några av skolans datorer åt gången. Då allt fler av grundskolorna nu 
fortlöpande kopplades in på det gemensamma skolnätet började även allt fler 
problem att uppdagas med bland annat blockerad eller begränsad åtkomst till 
skolnätet och till skrivare. Skolans egen IT-ansvariga person tog då beslut om att 
utbytet av de feta Windows-klienterna till tunna Linux-klienter skulle avstanna 
varpå vissa datorer därför antingen har kvar enbart Windows, precis som 
tidigare, eller kör med dubbla operativsystem. Att ha dubbla operativsystem, och 
ha möjligheten att använda både feta och tunna klienter, upplevs av de lärare 
som har detta som en stor fördel. De har på detta vis lättare att komma åt 
skrivare på skolnätet med de feta klienterna samtidigt som de tunna klienterna 
och Linux innehåller programvaror som är nödvändiga för att kunna sköta andra 
arbetsuppgifter över skolnätet vilket inte kan erbjudas via Windows. 

8.3.1 Lärarnas systemkritik 

Efter en jobbig tid kring årsskiftet 2004/2005 då krångel i systemet nådde en 
kritisk nivå har det sedan vidtagits åtgärder och lärarna upplever nu att det har 
blivit bättre vad gäller åtkomstmöjligheten och att responstiden i systemet har 
blivit snabbare. Systemet har dock fått ta emot så pass mycket kritik så att 
lärarnas förtroende för det har fått sig en törn. Kritik som bland annat nämns 
kring systemet och dess funktioner är en funktion som skulle finnas och som var 
tänkt att underlätta och möjliggöra för lärarna att arbete hemifrån. Enligt de 
anvisningar som gavs skulle lärarna på ett enkelt sätt kunna installera ett mindre 
program på hemdatorn vilket skulle ge dem åtkomst till skolnätet, de tunna 
klienterna och alla programmen. En av lärarna hade fått information om att det 
även skulle kunna gå att sköta detta arbete med bredbandshastighet även om de 
körde med modem hemifrån vilket inte upplevdes stämma. Ytterligare så skulle 
installationen av denna funktion, enligt uppgift från IT-personal, vara så pass 
enkel att alla skulle klara av det. Den lärare som intervjuades och som hade 
testat att installera denna funktion och som hade relativt goda kunskaper om 
datorer lyckades ändå inte med installationen. Läraren ifrågasatte då om andra 
med sämre kunskaper skulle klara denna installering.  
 
Andra problem som lärarna har påtalat med systemet har med dess program-
varor att göra. Flera olika läroämnesområden använder diverse olika 
pedagogiska program i sin undervisning vid till exempel i engelska- och 
matematiklektioner. Vissa av dessa har inte gått att ersätta med liknande 
program som är anpassade efter Linux. En av lärarna säger att det gick ut en 
förfrågan om vilka program de använde sig av då i Windows-miljön medan de 
flesta andra lärare endast säger sig ha kunnat påtala programönskemål vid den 
gemensamma informationen och visningen som föregick systemskiftet. Efter 
ITiS-satsningen ansåg några av lärarna i Motala kommun att datoranvändandet 
hade fått en liten uppgång då de bland annat använde olika pedagogiska program 
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under lektionstid samt till planeringsarbeten på datorn inför lektionerna. Bristen 
på passande program medför numera att vissa av lärarna därför anser att dator-
användningen har minskat i omfattning och att det idag mer handlar om att söka 
information på Internet och använda datorn som skrivmaskin.  
 
Andra uppgifter som datorn används till är att lärarna kan förbereda sina 
lektioner, göra övningsuppgifter och föra in resultat och omdömen på elevernas 
prestationer. Vid behov så skrivs som regel övningar och uppgifter ut på 
stenciler för att sedan överräckas till eleverna. Resultat från en lärarintervju visar 
att endast ett fåtal av lärarna tillräckliga resurser i form av teknisk utrustning och 
kunskaper för att sköta till exempel presentationer och undervisning via sin 
dator. Ofta saknas båda dessa resurser. En av lärarna berättade om en 
undersökning som kommunen hade genomfört där ett massutskick av e-post 
visade att många lärare inte ens öppnade sin e-post. Detta tyder enligt samma 
lärare på att datoranvändandet kanske inte är så utbrett som vore önskvärt trots 
att det ingår i lärarnas förpliktelser att kontrollera e-posten emellanåt. 

8.4 Reflektioner efter införandefas ett 
Nu när systemet har funnits på grundskolorna mellan sex månader upp till ett år 
så kvarstår flera funderingar och kunskapsluckor hos lärarna. Det de efterfrågar 
är därför att en ordentlig uppföljning sker där de både får förnyad information 
men även utbildning i programmen och hur systemet används. Den utbildning 
som önskas ska i så fall helst genomföras i mindre grupper där en handledare 
visar och ger uppgifter som lärarna sedan får prova direkt på en dator och kan 
med fördel förläggas till de datorsalar som vanligtvis finns på de flesta skolor. 
För att möjliggöra en inlärning och utbildning på flera alternativa sätt som 
passar olika människor så föreslås även CD-skivor med övningsuppgifter samt 
lathundar och studiematerial i pappersform. Ingen av lärarna ser några som helst 
problem med att avsätta tid till sådana här utbildningsdagar då det finns ett 
flertal studiedagar samt arbetsdagar innan terminsstart att utnyttja till sådana 
aktiviteter. Några av lärarna anser att det till huvudsak är tidsbristen som gör att 
de inte hinner sätta sig in i programmen medan andra tycker att programmen är 
så pass lika de i Windows så att de inte kräver så mycket engagemang av 
användarens för att lära sig dem. 
 
Samtliga lärare verkar vara överens om att det var ekonomiska orsaker som 
gjorde att systemskiftet var nödvändigt för att kommunen skulle kunna spara in 
bland annat licenskostnader. Några ställer sig dock frågande till om det 
verkligen blev någon besparing då service och underhåll på grund av fel i 
systemet torde ha kostat väldigt mycket för att inte tala om vad förlusten i 
åtkomst- och användandeproblem har blivit omräknat i kronor. Andra lärare 
säger sig ha en viss förståelse för att det måste kosta en del så här i början för att 
göra nödvändiga justeringar och att besparingen troligtvis kommer senare.  
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8.5  Förväntningar inför andra fasen 
För att ta reda på vilka förväntningar och behov som finns inför det kommande 
systemskiftet på kommunens gymnasieskolor så ingick även intervjuer på en av 
stadens gymnasieskolor i studien. Några lärare där hade redan lite kännedom om 
vad som är på gång där bland annat viss information kring vilka program och 
operativsystem som är påtänkta har spridits mellan skolorna. Andra lärare på 
gymnasiet säger istället att de inte har en aning om det som håller på att hända i 
kommunen. Samtliga lärare på gymnasiet säger sig inte heller ha fått någon 
information ännu för att kunna förbereda sig på systemskiftet. Någon förfrågan 
kring behov och önskemål av program eller sätt att implementera systemet på 
har de inte heller hört talas om.  
 
Det som lärarna på gymnasiet mest efterfrågar, är att all information ska komma 
ut i väldigt god tid, gärna en hel termin före systemskiftet, för att ge dem 
chansen att hinna lära sig de nya programvarorna och hinna söka ny litteratur 
som passar ihop med dessa program. De vill också få ett fast datum då allt byte 
ska ske för att det inte ska uppstå förvirring och osäkerhet kring tidpunkten. 
Gymnasieskolan har betydligt fler datorer än grundskolorna som fick systemet 
infört förra året. Lärarna på gymnasieskolan ser det därför nästan som en 
omöjlighet att hinna med en implementering under några få dagar mitt under en 
termin. De anser också att en implementering mitt under en termin skulle 
påverka och störa arbetet i allt för hög grad vad gäller deras eget arbete men 
även elevernas och att det därför inte är lämpligt att genomföra en förändring då.  
 



 

68 



 

69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 5 
Resultatframställning 

 
 

Den femte och sista delen behandlar kapitel nio, tio och elva där bland annat 

en diskussion och analys förs kring det datamaterial som belysts i rapporten. 

Resultatet från detta resonemang presenteras sedan ett antal slutsatser som 

ska besvara rapportens grundläggande frågeställningar och som efterföljs av 

egna reflektioner och eventuell vidare forskning. 
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9  Analys och diskussion  
I detta kapitel förs en analys och diskussion kring allmänna och tänkvärda 

aktiviteter som kan påverka hur beslut om förändringar och införande av 

densamma sker. Ytterligare kommer systemskiftet i Motala kommun samt den 

landsomfattande IT-satsningen ITIS att granskas och användas som exempel på 

sådana processer för att bidra med olika erfarenheter. 

9.1 Att fatta rätt beslut 
Hur ett beslut fattas anser jag vara grunden för det arbete som följer därefter. 
Genom att göra grundarbetet ordentligt från början så kan förmodligen en 
eventuell senare implementering bygga på en betydligt stadigare plattform. Jag 
ser därför beslutsprocessen som den första och introducerande aktiviteten i en 
situation där till exempel en implementation och förvaltning av ett system ska 
ske. 

9.1.1 Insamlandet 

Till huvudsak så verkar det finnas två grundkoncept för hur ett val eller beslut 
kan tas. Vissa val görs utan någon större reflektion eller eftertänksamhet. Dessa 
val återfinns förmodligen i störst omfattning i olika vardagliga situationer där 
rutinmässiga eller helt spontana beslut tas utan tanke på vilka effekter eller 
följder som uppstår. I andra situationer där eftertänksamhet krävs och där 
påföljder eller effekter kan uppstå av ett beslut behövs istället ett mer 
strukturerat tillvägagångssätt. Detta kallas enligt Sauter (1997) för konsekventa 
val. Skillnaden mellan de olika sätten att ta beslut på är förmodligen helt 
nödvändig för oss och vårt välbefinnande. Vi har helt enkelt inte tillräcklig ork 
eller kraft för att göra medvetna och väl analyserade beslut och val hela tiden. 
Istället så spar vi på denna kraft och lägger den där den mest behövs istället. 
 
För att gör ett konsekvent val så samlas information av olika slag och från olika 
håll in vilket sedan används i en analys kring hur olika krav kan uppfyllas. En 
risk som jag ser det är att insamlingstekniken inte alltid är så väl utarbetad och 
att informationen riskerar att inte täcka produktens alla egenskaper. Hämtas till 
exempel informationen hos en återförsäljare så är den informationen 
förmodligen vinklad mot produktens fördelar. Genom att vara medveten om 
detta problem så går det att utarbeta metoder kring hur insamlande av 
information ska ske. Ett annat alternativ vid informationsinsamlandet är det som 
Sauter (1997) talar om där flera personer med olika intresseområden eller 
erfarenheter deltar. Där uppstår då naturligt en variation av insamlingsställen 
och insamlingssätt på grund av individernas olikheter. Givetvis så borde en 
kombination av dessa två insamlingssätt användas för att nå det effektivaste 
resultatet där alltså flera personer deltar i insamlingsarbetet och där en eller flera 
utarbetade metoder används för att finna lämplig information. 
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Vad gäller ITiS-satsningen så hade det genomförts undersökningar som visade 
att de tidigare datautbildningarna inte gav några långsiktiga effekter. En ny 
satsning skulle därför tas fram vilken förhoppningsvis skulle få bättre resultat. 
Hur det gick till vid undersökningen och informationsinsamlandet går det 
dessvärre inte att uttala sig om här då sådan information saknas. 
 
I Motala kommuns fall så växte beslutet om ett systemskifte fram genom 
diskussioner i en arbetsgrupp där flera medarbetare ingick. Förmodligen skedde 
även en informationsinsamling och analys inom denna grupp eftersom de 
slutligen kom fram till att tunna klienter skulle kunna vara en lösning som kunde 
passa. Den senare och mer specifika produktinformationen verkar dock ha 
samlats in av IT-chefen själv där han ställde flera olika leverantörers 
produktinformation mot den egna kriterielistan. Motala kommuns IT-avdelning 
har därför enligt min mening använt sig av ett strukturerat insamlingssätt där 
flera olika människor med förmodligen olika intresseområden har deltagit i 
informationsinsamlandet samt framtagandet av det efterföljande och 
grundläggande förslaget. Detaljarbetet sköttes därefter enskilt men med ett 
fortsatt strukturerat arbetssätt. 

9.1.2 Beslutandet 

Hur det avgörande beslutet i en organisation tas kan variera betydligt beroende 
på beslutets storlek eller betydelse. I vissa fall sker beslutsfattandet av endast en 
individ. Det verkar dock troligare att beslutsfattandet sker i en större eller 
mindre grupp som till exempel i ett företags styrelse eller ledningsgrupp om 
beslutet har en större vikt eller har en större betydelse. Här, precis som vid 
insamlandet av information, finns förmodligen samma behov av att flera olika 
medarbetare med olika intresseområden ingår i beslutsgruppen för att avspegla 
alla aspekter kring det beslut som ska fattas. En risk kan dock vara om endast en 
person är kunnig om till exempel ekonomiska- eller tekniska detaljer eller om en 
stark hierarkisk ordning finns inom gruppen. Rapoport (1998) talar om att en 
snedvridning i beslutsfattandet kan ske då eftersom en persons röst kan få större 
vikt och avgöra en omröstning om han/hon har specifika kunskaper. Den ”fria” 
vilja vi har och som Rapaport (1998) nämner kan även hotas om det i besluts-
gruppen finns en hierarkisk maktsituation som kan styra någons vilja eller 
åsikter. Det optimala torde därför vara att flera personer med likartade men ändå 
kompletterande kunskaper ingick i beslutsgruppen och att en utjämning av den 
hierarkiska strukturen minskade. En sådan grupp riskerar dock tyvärr att bli 
väldig stor till antalet vilket kan medföra att ett beslutsfattande tar lång tid. Det 
kan därför vara nödvändigt att från fall till fall göra en kompromiss och 
avvägning för att se om det är tids- eller kvalitetsaspekter som ska få den största 
vikten vid beslutsfattandet. 
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Hur besluten av ITiS-satsningen togs är oklart. Satsningen kommer däremot från 
statligt håll där förmodligen en hel myndighet stod som ansvariga. Det som är 
mest troligt är därför att många olika experter och insamlingsmetoder deltog 
både vid insamlandet och det efterföljande beslutsfattandet av hur satsningen 
skulle se ut, när den skulle genomföras och vilka som var målgruppen. 
 
Det förslag som togs fram av arbetsgruppen inom Motala kommuns IT-
avdelning anser jag vara en rekommendation snarare än ett beslut. Eftersom 
detta skedde i samband med att en ny IT-chef tillträdde så kunde inte ett 
gemensamt beslut tas tillsammans med honom. Med rekommendationen i 
ryggen kunde därför IT-chefen själv ta det avgörande beslutet samtidigt som ett 
stöd från arbetsgruppen fanns kvar eftersom beslutet gick i samma linje och 
grundade sig på samma förslag som arbetsgruppen tagit fram. 
 
Förslaget som arbetsgruppen tog fram var kontroversiellt. Genom att inte göra 
som alla andra och ha kvar en Windows-lösning så använde de sig av det som 
Rapaport (1998) omnämner som ett normativt sätt. Jag kan tänka mig att det 
deskriptiva sättet hade varit enklare att applicera ute i verksamheten och på 
användarna om de istället hade gjort som alla andra skolor och behållit den 
vanligare Windowslösningen. När IT-enheten tittade närmare på problemet såg 
de att det fanns positiva sidor med att byta eftersom ett större antal datorer 
kunde behållas och kostnaderna skulle minska. Valet som gjordes handlade 
därför om att finna den lämpligaste lösningen till rätt pris. Att välja den allra 
bästa lösningen, så kallad optimering, är oftast inte ekonomiskt möjligt enligt 
Malmnäs (2002). Istället räcker det oftast att välja det som inte bara uppfyller 
användarmässiga eller tekniska krav utan även de ekonomiska. Detta val gjorde 
Motala kommuns IT-avdelning, vilket definieras som ett valproblem. Som tredje 
alternativ går det även att välja det allra billigaste och enklaste system som med 
nöd och näppe uppfyller de krav som finns. Detta kallas då för ett satisfierings-
problem (Malmnäs, 2002). En sådan lösning verkar däremot inte lämplig vid en 
frekvent eller omfattande användning då användarnas upplevelser av systemet 
och dess utbud kan bli alltför drabbat. Jag ser därför att om en lösning via 
satisfieringsproblematiken hade använts skulle det endast fungera som ett 
tillfälligt alternativ i väntan på något som är bättre lämpat som en hållbar 
lösning. Motala kommuns valproblem verkar därför vara den lämpligaste 
lösningsformen. 
 
Sättet som en beslutsprocess kan gå till på kan enligt Malmnäs (2002) beskrivas 
i fem steg som utförs antingen linjärt eller parallellt. De första stegen handlar 
enligt Malmnäs (2002) om att bland annat ta fram förslag på hur problemet ska 
angripas och vilka lösningar som kan vara aktuella samt vilka tidsaspekter och 
konsekvenser detta kan medföra. I och med att beslutet i Motala kommun kring 
tunna klienter växte fram gradvis och testades under flera omgångar så verkar 



 

74 

beslutsprocessen som de använde inte riktigt ha utförts på något av de två sätten 
som nämns ovan. De framväxande besluten har gjort att flera steg ibland har 
passerats vid till exempel labtestet där steg ett till tre verkar ha passerats. I andra 
situationer, som exempelvis vid pilottesten, har det krävts en återgång några steg 
tillbaka för att göra justeringar. Strategier, konsekvenser, planering och 
implementation av beslut verkar därför ha varit uppgifter som planerats och 
genomförts både linjärt, iterativt och kanske även parallellt. Att enbart beskriva 
beslutsprocessen på något av de sätt som Malmnäs (2002) nämner verkar därför 
inte vara tillräckligt utan verkar även kunna användas på ett mer flexibelt och 
individ- eller behovsanpassat sätt.  

9.2 Implementationsproblem 
Trots att beslutsprocesser inför olika systemskiften kan vara genomtänkta så är 
det inte en garanti för att alla resultat blir bra när de implementeras. Något som 
verkar vara lätt att missa är att nå en acceptans för de förändringar som görs 
vilket kan handla om en brist i kommunikation och informationsspridning inom 
organisationen. Malmnäs (2002) hävdar att motiverade beslut kan minimera 
problem och störningar. Således innebär motsatsen att organisationen kan hamna 
i en besvärlig sits om information och motiv för beslut inte sprids. 
 
Vid varje implementering där förändringar i någon form görs så finns 
förmodligen även någon form av planering vilket omnämns som strategi av 
Pinto (1994). Det efterföljande genomförandet kallar han istället för taktik. Om 
dessa två faktorer inte överensstämmer vad gäller tid och innehåll till exempel så 
finns stora risker att förändringen inte blir som det var tänkt från början. Om 
exempelvis inte behoven har undersökts tillräckligt kan systemet vara helt 
felaktigt eller sakna viktiga funktioner. Den risken ökar också enligt Gäre (2003) 
om det saknas en eldsjäl som kan ena användarnas önskemål och krav med det 
tekniska och produktmässiga utbudet. Tiden är också något som kan vara 
kritiskt. Sker ett införande alltför snabbt så finns risk att rätt resurser inte finns 
tillgängliga eller i rätt mängd. Sådana resurser kan till exempel handla om att ge 
användarna rätt förkunskaper eller att hinna ordna tekniska anpassningar i 
systemet. Om införandet tvärtemot drar ut på tiden finns det enligt min mening 
en större risk att den definitiva övergången blir alltför otydlig varpå användarna 
av vana försöker hänga sig kvar vid det gamla systemet så länge som möjligt 
och inte blir motiverade att ta till sig det nya.  
 
För att förbereda användarna vid en större systemförändring kan det behövas 
utbildning i olika former. Det stora problemet i den här aspekten är brist på 
långsiktighet. Många användare kan behöva många år av utbildning och eget 
undersökande/övande i ett nytt system innan de behärskar det ordentligt. Det är 
förmodligen en tid som ledare i en organisation inte räknar med eftersom 
förändringen i sig sker under en begränsad tid. Risken är därför att systemets 
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kapacitet eller möjligheter inte utnyttjas till fullo eller att användarna försöker 
att återvända till det gamla systemet.  

9.2.1 Implementationen i fallet ITiS 

Det här verkar vara en satsning som både var väl genomtänkt och väl utförd. Det 
som däremot inte verkar ha fungerat lika bra var informationen till deltagarna i 
satsningen. Genom att innehållet i ITiS-satsningen och dess målsättning inte 
riktigt klargjordes så uppstod missförstånd. När lärarna inte fick den IT-
utbildning som de trodde sig ha blivit erbjudna så uppstod därför ett visst 
missnöje och satsningen upplevdes därför inte riktigt lika framgångsfull av 
lärarna som det kan verka av Pintos (1994) modell där ITiS-satsningen tillhör 
klass ett (se tabell 6.1) vilket kategoriseras som en framgång. 

9.2.2 Implementationen i fallet Motala kommun 

Information är lösningen på många problem, både vad gäller de tekniska och 
funktionella aspekterna men även vad gäller acceptansen av förändringar. Så 
även om påverkandefaktorn för lärarnas del kan anses vara relativt liten i Motala 
kommuns fall vad gäller beslutet om ett systemskifte, skulle det trots det 
förmodligen gå att nå en acceptans för de problem som uppstått om det gavs en 
rimlig förklaring till orsakerna till de förändringar som gjorts eller ska 
genomföras. Genom att informera om vilka alternativ som Motala kommun stod 
inför, det vill säga stänga skolor; minska antalet datorer eller byta system, tror 
jag därför i linje med vad Malmnäs (2002) säger att förståelsen skulle kunna 
ökas.  
 
Motala kommun verkar inte heller ha lyckats i att sprida information kring 
systemets funktioner vilket medför att många har svårt att acceptera och 
använda det. Informationsmissen hade förmodligen samband med lärarnas låga 
förkunskaper vilket inte var riktigt kända av dem som gav informationen. 
Användarna kunde därför inte at till sig den och informationen blev därför 
enkelriktad från informatörerna till lärarna. Om en ny information skulle ges nu 
efter en tids användande, har användarna redan hunnit prova systemet. Deras 
kunskaper kan därför ha ökats så pass att ett mer dubbelriktat informationsutbyte 
kunna ske vilket skulle ha varit att föredra redan då systemet hade införts.  
 
Gäre (2003) anger bland annat att organisatoriska faktorer, som till exempel 
konflikter mellan arbetsuppgifter och system, och systemanvändarnas situation 
kan vara något som är viktigt att reflektera över för att undvika ett misslyckat 
resultat vid systemförändringar. Lärarnas upplevda avsaknad på utbildning och 
information kan förmodligen räknas till faktorn ”systemanvändarnas situation” 
medan konflikterna i programutbud och brist på tillgänglighet i det nya systemet 
kan härledas till de ”organisatoriska faktorerna” som Gäre (2003) talar om. Det 
är därför troligt att lärarnas upplever systemskiftet som misslyckat vilket skulle 



 

76 

kunna bekräftas av ett minskat användande av IT samt att vissa lärare även 
påstår sig vara tveksamma till om det egentligen medförde någon besparing att 
byta system. Dessa negativa faktorer som finns är troligen något som skulle 
kunna uppvägas, åtminstone till viss del, med de ”ledningsfaktorer” som enligt 
Gäre (2003) har en positiv inverkan då en eldsjäl i ledningen sprider 
engagemanget vidare i organisationen.  
 
Enligt den indelning som Pinto (1994) gör där organisationer delas in i fyra 
klasser beroende på implementationssätt (tabell 6.1) så anser jag att Motala 
kommun tillhör klass fyra vilken karaktäriseras med en hög strategi men med 
låg taktik. Planeringen verkar vara väl genomförd men vid införandet uppstod 
dock så pass mycket problem att flera av skolornas egen IT-personal tog beslut 
om att köra med dubbla operativsystem eller till och med avbryta införandet 
varpå vissa datorer finns kvar som feta klienter. Brist på överensstämmelse 
mellan planering och införande gjorde därför att feltyp ett uppstod där inte allt 
som planerats blev utfört. Ytterligare så verkar även feltyp fyra ha uppstått 
eftersom systemet inte används av dem som systemet var till för i den 
omfattning som var önskat. 
 
Det som går att utläsa av den process som har skett är att det förmodligen har 
skett en planering och införande med bakgrund av till huvudsak olika tekniska 
aspekter och där människorna bakom, det vill säga lärarna, kan ha glömts bort. 
En annan vinkling på detta problem kan vara att användarna förutsätts ta ett 
större ansvar för att lära sig det nya systemet själva. Glappet mellan dessa två 
aspekter gör att upplevelsen av framgång därför kan skilja sig åt beroende på om 
det är lärarna eller IT-avdelningen och Motala kommun som uttalar sig. För att 
minska detta glapp behövs därför en ytterligare reflektion kring införandet göras 
och vissa åtgärder kan behöva tas fram. 

9.3 Att minimera implementationsproblemen? 

Vid själva systeminförandet är det många saker som kan påverka införandet 
negativt. För att undvika de flesta problemen så är det därför viktigt att hänsyn 
tas till såväl teknik, användare som till det sociala sammanhanget. För det första 
så verkar en tydlig projektplan som i förväg beskriver vad som ska hända 
minimera problem vid implementationen. I både ITiS- och Motala kommuns fall 
verkar denna plan ha funnits där satsningarna har införts i enlighet med de beslut 
och planeringar som gjorts. Det är givetvis lika viktigt att det som har planerats 
även blir genomfört som det var tänkt vilket nämns av Pinto (1994) som taktik. 
Där skiljer sig de bägge studerade fallen åt. ITiS som tydligen har följt sin 
planering har även en större upplevd framgång med sin satsning. Säkerheten 
kring implementationen vad gäller information till användare, kostnader och 
tidsaspekter med mera blir således högre och mer exakta vilket även i sin tur kan 
påverka användarnas acceptans. I Motala kommuns fall följde inte riktigt 
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genomförandet den planering som hade gjorts och användarna fick även svårt att 
dra nytta av det nya systemet och få korrekt information kring tekniska aspekter 
och hade även svårt att få sitt behov av ökade kunskaper tillfredställda. 
 
För användarnas del så gäller det även att det system som implementeras även 
integreras i de arbetsuppgifter som ska utföras. En ordentlig utredning bör därför 
ske innan implementeringen så att det nya systemet uppfyller de behov som 
finns. Gäre (2003) nämner detta som den organisatoriska omvärlden. Andra 
faktorer som han också anser är viktiga är ett långsiktigt tänkande där en eldsjäl 
är drivande och att rätt resurser ska finnas i rätt mängd. Sådana resurser kan 
handla om till exempel att rätt teknisk utrustning finns eller om kunskap och tid. 
I ITiS verkar det ha funnits många eldsjälar då satsningen var statlig och många 
blev engagerade i dess genomförande och delade på rollen som gemensamma 
”eldsjälar”. Det fanns också ett behov och efterfrågan av IT-utbildning så de 
kunskapsmässiga och tekniska resurserna i form av ITiS-projekt och de bärbara 
datorerna tillgodosedde dessa behov på ett bra sätt. I Motala kommuns fall 
verkar både rollen som eldsjäl och resurstilldelningen inte lika gynnad vilken 
gjorde att fler problem tillstötte.  
 
Det är förmodligen lätt att återvända till gamla vanor om nya kunskaper kring 
det nya systemet och dess funktioner inte förankras väl. Utbildning verkar därför 
vara en aspekt där stor vikt ska läggas vid. Än viktigare är det att även ta stor 
hänsyn till att utbildning och förankring tar tid. Den första informationsträffen 
kan hållas relativt nära själva införandet av förändringen men måste samtidigt 
anpassas beroende på om det är en enkelriktad informationsträff eller ett 
dubbelriktat informationsutbyte. Brandt (2000) anser att en vecka i förväg räcker 
och syftar förmodligen då på det förstnämnda exemplet. Min åsikt är däremot att 
tiden måste förlängas om information ska utbytas mellan flera parter för att en 
reflektion och eventuell återträff ska vara möjlig 

9.3.1 Faktorer i fallet ITiS 

Om vi granskar ITIS-satsningen och hur den genomfördes mellan åren 1999-
2002 så syns en spridning på hur det satsades på implementationens alla delar. 
Handledare utsågs och informerades, teknisk utrustning, dvs. bärbara datorer, 
ordnades till alla deltagare och kontinuerliga träffar verkar också ha existerats. 
Alla de tre framgångsfaktorerna, ledning; system och projekt verkar därför ha 
fått tagit del av uppmärksamheten. Även tidsaspekten var något som det togs 
hänsyn till vid denna satsning och implementation. Långsiktigt tänkande gjorde 
även att lärarna engagerades under flera år och på så vis kunde ”nöta” in ett nytt 
tänkande och användande kring IT-baserade hjälpmedel.  
 
Just tiden är något som Gäre (2003) anger som det kritiska för att nya kunskaper 
ska kunna smälta in och anammas hos dem som blir utsätts för en förändring 
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eller ett nytt system. Trots att denna satsning räknas som en utbildningsinsats 
snarare en systemförändring så kan vi ändå dra likheter till den modell som 
Pinto (1994 – se tabell 6.1) gjorde där han delar in organisationer i klasser 
beroende på vilken strategi respektive taktik som användes vid 
implementeringen. I fallet ITiS verkar det ha funnits en klar och tydlig planering 
kring hur satsningen skulle genomföras. Strategin kan därför anses ha varit hög. 
Själva genomförandet av satsningen verkar också ha löpt på efter den planering 
som gjordes vilket kan tyda på att taktiken också var hög. 
 
Ur denna synvinkel så går det att säga att ITiS var en mycket lyckad satsning 
som engagerade många och under en lång tid. Användandet av IT-baserade 
hjälpmedel har också visat sig ha ökat efter denna satsning enligt både de 
intervjuade, Öhman och Ehnström (2000) och Widegren (2005) vilket gör att 
även slutresultatet kan anses vara lyckat.  

9.3.2 Faktorer i fallet Motala kommun 

Om vi istället ser till de faktorer som Pinto (1994) nämner som avgörande för 
framgång eller misslyckande (tabell 6.2) så verkar systeminförandet istället luta 
mer åt en framgång. Hela systeminförandet präglas av en utvärdering och 
testning där det definitiva beslutet inte tas förrän kommunen är övertygad om att 
det ska fungera. Införandet som skedde var sedan väl planerat och följde även 
den tidsplan som var utsatt. Det som brast var även i denna ”modell” 
personalens engagemang samt eventuellt förväntningarna på systemskiftet. De 
var visserligen balanserade vilket räknas till en framgångsfaktor, men de 
överensstämde inte riktigt med verkligheten. Detta var dock svårt att ta med i 
beräkningen då testerna visade att systemskiftet skulle fungera bra men att det 
sedan i verklig drift uppstod problem bland annat på grund av buggar i en 
brandvägg och nya programvaror som inte användarna kunde hantera. 
 
I och med att systemförändringarna verkar ha kommit vid lite olika tidpunkter 
och påverkat användarna under en längre tid så finns förmodligen även risken att 
de ”trillar tillbaka” till nivå 1 i Gäres (2003) modell över inlärningsnivåer (se 
figur 6.1) Bristen på utbildning och fortsatt uppmuntran till användning av det 
ny IT-systemet från ledningshåll kan förmodligen även ha bidragit till att lärarna 
riskerade att återvända till gamla vanor varpå systemskiftets positiva effekter till 
viss del kan ha gått förlorade. För att minska risken för att detta händer borde 
därför större systemförändringar ske vid ett och samma tillfälle för att inte skapa 
en förändringströtthet hos medarbetarna. Om implementationsproblemen istället 
sker vid en mer samlad tidpunkt så finns det förmodligen en förståelse för det 
och acceptansen av att störningar förekommer ökar därför.  
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10 Slutsatser 
I detta kapitel tar jag upp de frågeställningar som rapporten och studien 

grundar sig på och besvarar dem utifrån de resultat som visat sig efter både den 

teoretiska och empiriska studien. 

10.1 Hur kan en beslutsfattare gå tillväga för att fatta 
rätt beslut?  

Ett bra beslut bör tas genom en analys av information från flera datakällor och 
genom ett samarbete av flera personer. Då finns förmodligen en större 
sannolikhet att alla relevanta aspekter tas fram för diskussion och att beslutet blir 
mer genomtänkt. Ett bra beslut behöver dock inte inledningsvis upplevas som 
bra eftersom störningar och problem verkar vara vanligt och de positiva 
effekterna kanske inte visar sig förrän senare. Därför kan det även vara bra att 
informera och ge tydliga motiv till varför ett beslut om till exempel en 
förändring har tagits för att sprida en viss förståelse och acceptans för beslutet 
inom organisationen. Alla slags beslut, kontroversiella och sådana beslut som 
går i samma linje som tidigare samt till exempel beslut som tas av en enskild 
individ eller i grupp kan därför anses vara bra om de bara vinner acceptans 
genom välmotiverad information.  

10.2 Vad för slags problem kan uppstå vid 
implementation av systemförändringar? 

Det första som förmodligen hanteras i en implementation är att få alla tekniska 
delar att passa tillsammans. Detta verkar därför inte vara ett område som 
omgärdas av några större problem. Det som istället kan hända är att förstudien 
inte är så väl genomtänkt och att systemet därför inte fick de funktioner eller 
täckte det behov som var tänkt. Andra problem kan också vara att få användarna 
att att annamma det nya systemet och integrera det i sina arbetsuppgifter. Brister 
på tid och kunkaper kan därför orska att systemet inte används i den omfattning 
som det finns möjlighet till och att användarna faller tillbaka i gamla arbetssätt.  

10.3 Vilka faktorer bör beaktas extra för att minimera 
problem vid implementationen? 

En bra grund är en tydlig gjord förundersökning och projektplan. Det är sedan 
lika viktigt att genomförandet även följer denna planering för att skapa ett 
underlag till förtroende för att systemet är funktionellt. Men fasta tider och 
tydligt genomförande blir det även lättare att hålla alla inblandade informerade 
av vad som ska hända vilket ytterligare kan förstärka acceptansen för att 
inledande problem kan förekomma under en begränsad tid. 
 
Det som därefter är lika viktigt är att få användarna att använda systemet vilket 
sker genom en integration mellan systemet och de arbetsuppgifter som finns. 
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Långsiktighet är nyckeln till framgång här. Utbildning och stöd räcker inte att ge 
vid själva implementeringen utan kräver en viss kontinuitet och fortsatt stöd 
under flera år för att nå full effekt. 
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11  Avslutande reflektioner 
I detta kapitel tar jag upp avslutande tankar och reflektioner som dykt upp kring 

studien och dess genomförande. Avslutningsvis förs en diskussion kring ämnen 

och inriktningar som skulle vara intressanta att undersöka vidare i en eventuell 

efterföljande forskning. 

11.1 Reflektioner kring rapporten och dess resultat 
Ämnet som har behandlats i denna rapport har haft en tendens att svälla. Ett 
beslut kring systemskifte, speciellt i samband med andra samtidiga förändringar 
i form av brandväggar och operativsystem, är ett så pass komplext problem att 
många olika aspekter skulle kunna ha behandlats. Studiens största begränsningar 
har därför till stor del handlat om resursbrister i form av både tid och mankraft 
då jag beslutade att genomföra studien och rapportskrivandet på egen hand.  
 
Min inledande förhoppning om att kunna få mer specifika resultat har därför 
behövt justeras under resans gång. De resultat som jag slutligen har presenterat 
består därför, enligt min egen uppfattning, mer av en ytlig och generell 
granskning kring systemförändringar. Eftersom Motala kommun och deras 
deltagande i ITiS används som exempel i studien så är det givetvis min 
förhoppning att en diskussion ska återupptas för att diskutera lösningar på de 
problem som bevisligen finns efter fas ett. Förhoppningen är också att denna 
diskussion då kan leda till en bättre lycka och framgång i fas två på gymnasie-
skolorna vilket jag som kommuninvånare således även kan bli berörd av. 
 
Att byta system från tunna klienter till feta är något som jag både ser som något 
väldigt intressant men även som något som borde vara en självklarhet. Jag är 
därför övertygad om att de feta klienterna framöver i allt större omfattning 
kommer vara hänvisade till privat bruk i hemmen medan företag och 
organisationer allt mer kommer att gå över antingen till klient/server lösning 
alternativt en lösning med tunna klienter. Att använda en klient/serverlösning 
kan möjligtvis även den vara en lösning som kan underlätta distribution och 
underhåll av programvaror men då de tunna klienterna ger ytterligare fördelar 
med bland annat ökad flexibilitet så kan jag bara undrande fråga mig: Varför 
använder inte alla tunna klienter? 

11.2 Vidare forskning 
Det finns många områden som kan vara av intresse att studera vidare. Dels så 
påverkas eleverna i allra högsta grad av förändringar inom skolan. Att undersöka 
hur deras situation har påverkats av systemskiftet kan vara en intressant linje att 
forska vidare kring. 
 
De olika krav och behov som både eleverna och lärarna har i Motala kommun 
skulle också vara intressant att få chans att studera vidare. Genom en mer 
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grundlig djupstudie med målinriktade metoder så skulle det då kunna gå att ta 
fram individuellt anpassade åtgärder som är specifika för just min hemkommun. 
 
En grundlig undersökning kring programutbudet inom Linux kan även vara bra 
att göra för att hjälpa de inblandade att finna lämpliga alternativa programvaror. 
Linux verkar ju vara starkt på frammarsch även om det idag kanske inte finns 
tillräckligt utbud för att täcka efterfrågan. Den fria källkoden möjliggör dock att 
befintliga program på andra språk skulle kunna förändras och översättas för att 
anpassas till den svenska skolan. Jag antar därför att programutbudet och 
användandet kan öka i framtiden vilket gör ämnet relevant att studera.  
 
För att lyfta sig en bit i det ämnet kring programutbudet kan det även vara 
relevant att utreda hur programleverantörernas strävan och utveckling mot 
gemensamma standarder går till. Finns det till exempel motstånd till en sådan 
utveckling i och med risken att de största tillverkarna kan förlora dominans på 
marknaden eller kan det istället finnas vinster med en sådan utveckling då allt 
fler kan använda program utan att vara beroende av operativsystem eller 
datorfabrikat. 
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Frågemall 1 - till lärare med erfarenheter från Linux och tunna 
klienter (efter ett systemskifte) 

1. Namn 
2. Anställningstid, yrke/ämnesinriktning och på vilken skola? 
3. Hur använder du IT i arbetet (pedagogiskt och administrativt)? 
4. Hur har detta arbete förändrat sig i och med systemskiftet 

(windows�Linux)? 
5. Varför förändrades arbetet på det sättet tror du?  
6. Är det ett bättre eller sämre sätt att arbeta på? 
7. Varför blev det ett systemskifte tror du? 
8. Hur har du blivit informerad/utbildad om det nya systemet? 
9. Var det ett lämpligt sätt att bli informerad/utbildad på? 
10. Kan man göra på något annat sätt för att informera/utbilda lärarna på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Frågemall 2 - till lärare utan erfarenheter från Linux och tunna 
klienter (inför ett systemskifte) 

1. Namn 
2. Anställningstid, yrke/ämnesinriktning och på vilken skola? 
3. E-postadress (ifall de vill se resultatet)? 
4. Hur använder du IT i arbetet nu (pedagogiskt och administrativt)? 
5. Hur vill du kunna använda IT i ditt framtida arbete (pedagogiskt och 

administrativt)? 
6. Hur tror du att arbetet/arbetssättet kommer att förändrat sig i och med 

systemskiftet (windows�Linux)? 
7. Är det ett bättre eller sämre sätt att arbeta på? 
8. Varför ska det bli ett systemskifte tror du? 
9. (Hur) har du blivit informerad/utbildad om det nya systemet? 
10. Var det ett lämpligt sätt att bli informerad/utbildad på? 
11. Är det någon information du saknar kring systemskiftet? 
12. Kan man göra på något annat sätt för att informera/utbilda lärarna på? 

 
 


