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Sammanfattning 

IT-system används dagligen av människor i deras arbete för att underlätta och stödja dem. 

Det har blivit ett mer digitalt samhälle och de flesta myndigheter och organisationer 

använder sig av IT-system för att bland annat effektivisera det dagliga arbetet. Detta kan 

medföra att komplexiteten ökar i interaktionen mellan användare och IT-system och därmed 

ställa högre krav på systemet. Tidigare kunskap lyfter fram det viktiga arbetet med 

användarna när man inför ett nytt IT-system i en organisation, men trots detta framkommer 

det i media att misslyckade IT-projekt är vanligt. 

Projektledningen har ofta höga krav på sig, och att användarna ska involveras är ett av dessa. 

Att tid- och kostnadsfrågor anses vara viktigare än användarna kan vara en anledning varför 

införande av IT-system misslyckas, eftersom det inte har anpassats till dessa användare. 

Detta väckte ett intresse hos oss och det var att undersöka hur tidigare forskning förhåller 

sig till verkligheten. Anser projektledningen att det är viktigt att involvera användarna ett 

projekt? Vilka olika roller kan användarna ha i ett projekts olika faser? 

Vårt syfte med denna studie är att kartlägga hur projektledningen organiserar ett projekt vid 

införandet av ett verksamhetsstödjande system. Vi vill även undersöka hur projektledningen 

ser på att involvera användarna för att kunna få ett lyckat införande. Utifrån olika personers 

perspektiv i projektledningen vill vi undersöka hur användarnas roller kan se ut i ett projekts 

olika faser. Detta undersökte vi med hjälp av en empirisk undersökning genomförd på ett 

projekt som pågick i Norrköpings kommun, där det nya IT-systemet Treserva skulle införas i 

vård- och omsorgsenheterna.  

Utifrån resultatet av vår analys har vi kommit fram till att projektledningen anser att 

användarna är viktiga i arbetet med att införa ett IT-system. De har fått vara involverade från 

början av projektet och har därmed kunnat påverka det. Användarna har fått olika roller i 

projektets olika faser, till exempel som kravställare, testare samt superanvändare. 

Projektledningen har därmed haft användarna i fokus, vilket kan vara en framgångsfaktor vid 

införandet av Treserva. Delar av projektledningen kommer ifrån verksamheterna i vård- och 

omsorgsenheterna vilket vi anser kan vara en av anledningarna till att fokus har legat på 

användarna. 



 

 

Abstract 

IT systems are used daily by people to facilitate and support them. It has become a more 

digital society and most agencies and organizations use IT systems to streamline their work. 

This can lead to increased complexity in the interaction between users and IT systems and 

therefore is it expected high requirements on the IT-system. Previous knowledge highlights 

the important work of the users when introducing a new IT system in an organization, but 

despite this, it becomes clear in the media that failed IT projects is common. 

The project management has often high demands on themselves, and that the users should 

be involved is one of these. The time and cost issues in an IT-project are considered more 

important than the users. One reason why IT systems' introduction can fail is that they are 

not adapted to the users. This aroused interest among us to investigate how previous 

knowledge relates to the reality. Does the project management believe that it’s important to 

involving the users in a project? What are the different roles the users can have in a project? 

Our purpose of this study is to identify how the project management organize a project. We 

also want to see how the management looks to involve users in order to have a successful 

implementation. Based on different people’s perspectives in the project management we 

want to see what different roles the users can have in a project's various phases. We 

investigated these phenomena with the help of an empirical study conducted on a project 

that lasted in Norrköpings municipality, where the new IT-system Treserva would be 

introduced in the care units. 

Based on the results of our analysis, we concluded that the project management believes 

that the users are important in the process of introducing an IT-system. They've been 

involved from the beginning of the project and could have affected it. Users are given 

different roles in the different phases, such as the standards authority, testers and super 

user. The project management has had the users in mind through the project, which can be 

a factor leading to success in introducing Treserva. Parts of the project management come 

from the activities of the care units, which we believe may be one of the reasons that the 

focus has been on the users. 



 

Förord 

Denna kandidatuppsats avslutar våra studier på Systemvetenskapliga programmet vid 

Linköpings universitet. Vi vill därför tacka de personer som hjälpt oss genom arbetets gång. 

Vi vill tacka Norrköpings kommun och de personer som ställt upp på intervjuer och hjälpt oss 

att samla information till vår studie. Utan dem hade inte en verklighetsundersökning varit 

möjlig. 

Vi vill också tacka vår handledare Malin Granath för all hjälp och stöd under arbetes gång. 

Med hennes stora engagemang kunde nya tankebanor skapas och problem överkommas. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel inleder vi med bakgrund, problemformulering, syfte för att belysa vår studies 

utgångspunkt och innehåll. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle har informationssystem (IT-system) växt fram och fått en betydande roll i 

verksamhetskulturer. I princip alla anställda i en organisation har kontakt med ett IT-system i 

sitt dagliga arbete, vilket kan leda till att interaktionen mellan användare och IT-system har 

blivit mer komplex. Enligt Söderström (2010) har den digitala världen utvecklats i hög fart 

vilket har gjort många fartblinda och författaren menar att ett IT-system kan ha hög 

prestanda men det behöver inte betyda att det bidrar till någon större nytta. Denna 

komplexitet kan leda till att det blir högre krav på användarna då de kan bli tvungna att 

använda flera system som egentligen inte är anpassade till de sysslor och den verksamhet de 

arbetar i. Utifrån detta kan användarna behöva lära sig ny teknik kring de nya systemen. Det 

är därmed viktigt för organisationer att involvera användarna vid införandet av nya IT-

system, eftersom det är dem som är de faktiska användarna av systemet.  

“Att IT-system skall befrämja, möjliggöra och underlätta utförandet av systemanvändares 

handlingar innebär att systemet stöder användarnas handlingar.” (Cronholm och Goldkuhl, 

2006, s.3). 

Med detta citat menar Cronholm och Goldkuhl (2006) att ett IT-system ska vara 

handlingsbart för användaren och kan därmed effektivisera arbetet. Den första tanken som 

slår oss när vi läst detta är: finns detta synsätt bara i teorin eller går det att se i praktiken 

också? Hur ser projektledningen på användarnas roll när ett IT-system ska införas och 

implementeras? 

Det finns olika metoder och tillvägagångssätt som tagits fram inom forskning som kan 

användas när ett IT-system ska införas i en organisation. Cronholm och Goldkuhl (2006) har 

bland annat tagit fram ett ramverk som kan användas för att involvera användarna i ett 

projekt. Detta ramverk inriktar sig på att ha användarna i fokus för att kunna effektivisera 

det faktiska arbetet med IT-systemet. Även Lind, Bratlöf och Cajander (2011) säger att 

införandet av ett IT-system påverkar hela verksamheten på olika sätt, inte bara de berörda 

delarna. Författarna (ibid) menar att ett IT-projekt inte enbart kan ses som en teknisk 
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utveckling utan som en verksamhetsutveckling eftersom det kommer att bidra med 

förändringar i verksamheten. Utifrån tidigare forskning vi presenterat kan vi se kopplingar till 

hur betydelsefull användarnas roll kan vara i dessa situationer. 

Allt som oftast tar medier upp misslyckade IT-projekt som har kostat miljoner kronor, trots 

att det framkommer att användarnas roll är viktig utifrån tidigare forskning, behöver det 

därmed inte innebära att det är så i verkligheten. Detta får oss att ifrågasätta hur tidigare 

kunskap används i praktiken. Till exempel skriver Ryberg (2013) om polisens nya 

rapporteringssystem Pust som under en lång tid blivit kritiserat på grund av att användarna 

har upplevt att systemet försvårar det dagliga arbetet. Det framkommer att systemet skapar 

stor frustation eftersom det exempelvis kan ta flera timmar att utföra en arbetsuppgift som 

vanligtvis skulle ta ca 20 minuter i det gamla systemet. Eftersom IT-avdelningar ofta består 

av specialister med tekniskt kompetens kan det tyda på att dessa glömmer bort användarens 

perspektiv. Detta kan tyda på att komplexiteten av IT-system kan leda till att användarnas 

roll har blivit viktigare än någonsin i ett projekt att införa ett nytt IT-system.  

Gällande komplexiteten mellan användare och IT-system i samband med införandet av ett 

nytt IT-system fann vi Norrköpings kommun som en passande organisation att studera detta 

på. Detta på grund av att de befann sig i fasen av att införa ett nytt IT-system för vård- och 

omsorgsenheterna, vilket är ett införande som berör 5000 användare och kan tyda på en 

ökad komplexitet för både system och användarna då det berör många enheter. På grund av 

antalet användare kan vi ställa oss frågan om dessa involveras i projektets olika faser. 

1.2 Problemformulering 

He och King (2008) skriver att det är viktigt att alltid ha användarna i fokus vid införande av 

ett nytt IT-system. Författarna beskriver att produktivitetens utfall påverkas av användarnas 

delaktighet i verksamheten under projektets olika faser, då de har möjlighet att bidra med 

sin kunskap och expertis på tillämpningsområden som riktar till att stödja. Även Mckeen och 

Wetherbe (1994) betonar detta då de menar att det är viktigt att användarna får medverka 

under systemets utveckling då kvaliteten ökar på grund av att systemet passar deras behov. 

Många vetenskapliga studier har kommit fram till: genom att ta hänsyn och involvera 

användarna kan IT-projekt och införande av nya IT-system bli mer lyckade, men trots detta 
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läser vi om misslyckade IT-system i medier som bland annat Polisens misslyckade IT-system 

Pust (Computer Sweden, 2014).  

Ett flertal exempel på misslyckade IT-system finns i vår vardag. Detta är överraskande då det 

finns olika verktyg som ska stödja IT-projekt för att bli lyckade. Enligt författarna Cerpa och 

Verner (2009) är en av anledningarna varför IT-projekt misslyckas att projektgruppen är 

ständigt pressade av kostnadsfrågor och tidspress. Denna press kan göra att 

projektledningen väljer bort användarnas involvering i projektet för att kunna hålla både 

budget och tid. Detta fenomen fann vi relevant och vi tror att detta är ett vanligt problem 

som uppstår i samband med IT-projekt.  

Norrköpings kommun befann sig i fasen att införa ett stort verksamhetsstödjande system till 

vård- och omsorgsenheterna som omfattar 5000 användare. Det är ett nytt 

dokumentationssystem som ska införas och detta systembyte berör många enheter, vilket 

resulterar till ett komplext projekt. Utifrån denna bakgrund väcktes ett intresse hos oss att 

kartlägga användarnas olika roller vid införandet av det nya IT-systemet samt hur olika 

personer i projektledningen ser på att involvera användarna i projektet. Vi ville undersöka 

detta fenomen eftersom det är de som har en beslutande roll om vilka som ska involveras i 

ett IT-projekt. Vi vill även undersöka hur projektledningen kan organisera ett projekt.  

1.3 Syfte 

Syfte med denna undersökning är således att kartlägga hur projektledningen organiserar 

projektet vid införandet av ett verksamhetsstödjande system. Vi vill även undersöka hur 

projektledningen ser på att involvera användarna för att kunna nå ett lyckat införande. 

Utifrån olika personers perspektiv i projektledningen vill vi undersöka hur användarnas roller 

kan se ut i ett projekts olika faser. Genom att kartlägga och karaktärisera detta fenomen kan 

vi bidra med en djupare inblick i hur det kan se ut i praktiken och generera kunskap om vad 

man bör tänka på vid införandet av ett IT-system. Den valda organisationen Norrköping 

kommun kan med hjälp av vår undersökning få en större inblick över hur användarna 

engageras i ett projekt vid införandet av ett nytt IT-system. De resultat vi presenterat kan 

förhoppningsvis Norrköpings kommun dra nytta av inför framtida utvecklingsarbeten. 
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Utifrån vårt syfte med undersökningen har vi formulerat frågeställningar som ska hjälpa att 

precisera och konkretisera syftet ytterligare.  

1.3.1 Frågeställning 

- Hur organiserar projektledningen projektet vid införandet av ett 

verksamhetsstödjande system?  

- Vilka roller ser personer i projektledningen att användaren har vid införandet av ett 

nytt verksamhetsstödjande system för att införandet ska bli lyckad? 

- Hur ser användarnas roller ut i ett projekts olika faser? 

1.4 Avgränsning 

Vi har främst kartlagt hur projektledningen ser på att involvera användarna vid införandet av 

ett IT-system. Vi har undersökt och utgått ifrån en fallstudie och för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor, i detta fall i Norrköpings kommun. Anledningen till detta är att 

projektledningen är de som beslutar om användarna ska involveras och hur mycket, och vi 

fann detta relevant att kartlägga. Vi avgränsar oss ifrån att beskriva och förklara hur 

projektledningen har arbetat med utvecklingen av funktionaliteten i IT-systemet eftersom 

det går utanför våra ramar. Detta är främst på grund av att implementationen redan var 

igång och vår undersökning riktar sig mer mot hur projektledningen ser på användarnas roll 

vid införandet av ett IT-system. 

1.5 Målgrupp 

Främst är vår målgrupp de personer med ett ledande perspektiv i ett IT-projekt eftersom 

resultatet från vår undersökning förhoppningsvis kan bidra med insikt om vad som kan och 

bör tänkas på vid införandet av ett IT-system. Vidare är målgruppen andra kommuner och 

personer som har intresse för ämnet, gällande hur projektledningen ser på användarnas 

involvering i ett införande och implementering av ett IT-system. Vår önskan är att bidra med 

kunskap inom de områden som berör hur ledningen ser på att involvera användarna för att 

få ett lyckat IT-projekt. Då studien och dess resultat uppmärksammar ett relativt vanligt 

problem är vår förhoppning att denna går att generalisera till andra liknande fall och 

organisationer. 
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1.6 Definitioner 

Kontinuerligt genom vår uppsats kommer vi använda oss av några centrala begrepp och i 

detta avsnitt presenterar vi dessa med den definition vi avser. 

 Informationssystem (IT-system) 

Enligt Nationalencyklopedin(2014) är informationssystem (IT-system) ett system som 

behandlar information. Det innefattar insamling, bearbetning, lagring och distribuering av 

dess information. Denna definition instämmer vi med i vår studie och definitionen är den 

som vi utgår ifrån. 

 Projektledning 

Dessa avser personer som sitter i den grupp som beslutar och sätter upp riktlinjer kring 

processen om det nya IT-systemet. Det behöver inte endast avse en grupp med personer 

som arbetar med den tekniska utvecklingen utan kan även omfatta andra personer som 

arbetar i verksamheten. 

Den definition som stödjer vår syn på vad en projektledning omfattar är 

Nationalencyklopedin (2014) som beskriver projektledning som en grupp personer som har 

blivit utsedda att ta ansvar för genomförandet av ett projekt där de utför arbetsuppgifter 

som omfattar planering, administration och ledning. Detta stödjer även Tonnquist (2010) 

som beskriver att en projektledning omfattar de som ansvarar för att organisera och leda 

projektet så att målet uppnås.  

 Användare 

Definitionen av begreppet användare avser vi personer som arbetar med systemet för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan både vara personer som är med i projektledningen 

men även andra individer i verksamheten. Ett konkret exempel kan vara att användaren av 

ett journalsystem är en sjuksköterska som lägger in eller uppdaterar ny information om en 

patient. Det kan även vara någon person i projektledningen som tar ut information som 

exempelvis statistik från journalsystemet. 
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1.7 Disposition 

För att göra det enkelt att följa vår uppsats presenterar vi nedan en kort beskrivning om vad varje 

kapitel behandlar. . Med detta vill vi ge läsaren en övergripande bild över upplägget av uppsatsen. 

I kapitel 1, Inledning, presenterar vi studiens bakgrund för att därefter beskriva problemområdet vi 

valt att undersöka. Därefter presenteras studiens syfte, frågeställningar och vilken målgrupp vi anser 

kan ha nytta av vår studie. 

I kapitel 2, Metod, presenterar vi vårt tillvägagångssätt som vi använt oss av i vår studie, med hjälp av 

tidigare forskning som finns inom olika metoder. Vi har här argumenterat för valda metoder som vi 

använt oss av genom studien. I kapitel 3, Teoretisk referensram, har vi valt att presentera tidigare 

kunskap inom det problemområde vi beskrivit. Detta för att skapa en större förståelse för vad 

studien avser samt inför kommande empiriska kapitel. 

I kapitel 4, Empiri, presenterar vi resultatet från vår fallstudie. Det innehåller data som vi bearbetat 

genom diskussion och analys och detta redovisas i kapitel 5, Analys. I kapitel 6, Slutsats, besvarar vi 

vår studies frågeställningar och syfte. I kapitel 7, Reflektion, finns en egen reflektion om studiens 

genomförande och resultat. 
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2. Metod 
I detta avsnitt presenterar vi vårt tillvägagångssätt i vår studie, med motivering varför vi valt 

valda forskningsansatser. Det börjar med forskningsansats och forskningsdesign för att 

sedan presentera det praktiska genomförande samt undersökningens pålitlighet. 

2.1 Forskningsansats 

I detta avsnitt kommer vi presentera de utgångspunkter och valda tillvägagångssätt som vi 

använt oss av i vår studie. Då vårt syfte bland annat är att kartlägga projektledningens 

perspektiv på hur de ser på användarna vid införandet av ett nytt IT-system fann vi det mest 

givande att arbeta utifrån en kvalitativ forskningsansats. Vi har tilltagit ett 

tolkningsperspektiv genom hela arbetet samt arbetat utifrån abduktion. 

Enligt Bryman (2011) är det som bland annat karaktäriserar kvalitativ forskning är att den är 

mer inriktad på ord än på siffror samt att man arbetar utifrån ett induktivt tillvägagångsätt. 

Induktion innebär att man har en mängd data och utifrån detta kan man skapa teori, att en 

induktiv syn innebär att man ser på förhållandet mellan teori och praktik. Bryman (2011) 

beskriver även att en kunskapsteoretisk ståndpunkt omfattar en tolkningsinriktad syn, vilket 

innebär att man undersöker den sociala verkligheten och ställer sig frågan hur deltagarna i 

en specifik miljö tolkar sin verklighet.  

Kontinuerligt genom denna undersökning har vi använt oss av kvalitativa forskningsmetoder 

samt ett tolkningsperspektiv för att besvara våra forskningsfrågor. Vi kommer gå in på djupet 

om dessa metoder och varför vi valt de nedan. För att få en djupare förståelse över hur 

projektledningen ser på användarna och hur de involveras vid införandet av ett IT-system, 

gör att kvalitativ forskningsansats passar vår studie. Vi har gjort en undersökning på 

Norrköpings kommun, då de befann sig i fasen att genomföra ett stort och komplext 

systembyte i alla vård- och omsorgsenheter. Genom att använda oss av en kvalitativ metod 

kunde vi fånga information som behövdes för att besvara våra forskningsfrågor. Då vårt syfte 

bland annat var att kartlägga hur personer med ledningsperspektiv i ett IT-projekt ser på att 

involvera användarna bedömde vi att ett tolkningsperspektiv skulle kunna hjälpa oss att 

tolka och analysera fram ett relevant resultat. Vi kan även se att en kvalitativ ansats har 

medfört att vi upptäckt olika mönster och därmed kunnat öka förståelsen för olika 

perspektiv från insamlingen av de empiriska data. 
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2.2 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod till vår studie. Nedan kommer vi presentera varför 

vi valt denna metod samt kritik som kan finnas gentemot den. 

Bryman (2011) beskriver kort kvalitativ forskning som en strategi som inriktar sig mer på ord, 

än om man jämför med kvantitativ forskning som inriktar sig mot siffror. Författaren nämner 

dock att det finns en svårighet att definiera kvalitativ forskning eftersom det finns flera 

synsätt på denna. En del säger att det är en metod som ska generera teori utifrån generella 

frågeställningar som man undersöker på exempelvis en specifik plats, medan andra säger att 

kvalitativ forskning kan även användas utifrån en teoretisk utgångspunkt. Eftersom vi 

undersöker vad tidigare kunskap har kommit fram till om  vårt syfte där vi bland annat utgår 

ifrån litteratur som avser införandet och implementeringen av ett IT-system och 

användarnas roll i det,  kan vi applicera en av definitionerna av kvalitativ forskning på vår 

undersökning (exempel på litteratur: Cronholm och Goldkuhl, 2006; Jacobsson och 

Linderoth, 2012; Ericsson och Avdic, 2003;). Utifrån detta kan vi sedan jämföra likheter och 

olikheter med tidigare kunskap med den specifika fallstudien, för att sedan se hur dessa 

förhåller sig till varandra. Eftersom vi valt att studera ett fall där vi bland annat kartlagt hur 

projektledningen ser på att involvera användarna vid införandet av ett nytt IT-system anser 

vi att en kvalitativ metod kan generera bäst resultat. Detta genomfördes med hjälp av 

intervjuer med den valda organisationen, och därmed var kvalitativa metoder det mest 

givande alternativet att använda. Då vårt syfte bland annat är att kartlägga 

projektledningens olika perspektiv, fann vi att den kvalitativa forskningsansatsen var lämplig 

för vår studie. Vår uppfattning är att en kvantitativ forskningsansats inte hade kunnat ge den 

djupgående förståelsen som vi önskat arbeta fram, främst gå grund av att vi ville fånga olika 

perspektiv. Istället för att använda oss av kvantitativa metoder där syftet ofta är att fånga en 

mängd individers perspektiv som inte är särskilt djupgående, är vår undersökning gjord för 

att få en djupare och ett mer omfattade resultat av en organisation och ett fåtal individer. 

 

2.2.1 Tolkningsperspektiv 

Vårt syfte är bland annat att kartlägga olika perspektiv som kan finnas i en projektledning 

och fann det därmed nödvändigt att använda oss av ett tolkningsperspektiv. I detta avsnitt 

presenterar vi detta och motivering till varför vi valt att använda oss av ett 

tolkninsgsperspektiv. 
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Tolkningsperspektivet utgör ett synsätt som innebär att man skapar förståelse och tolkning 

kring ett fenomen. Bryman (2011) menar att med ett tolkande synsätt kan forskare ha stor 

möjlighet att komma fram till resultat som avspeglar verkligheten då man tar hänsyn till 

samhällsvetenskapliga aspekter. Forskare som intar ett tolkande synsätt kan tolka i olika 

nivåer. Det innebär att de dels kan tolka hur en social grupp tolkar sin omgivning och dels att 

de måste sätta sina tolkningar på sin egen empiri och teoretisk referensram. Då vår 

undersökning har fokus på olika personer i projektledningen och deras perspektiv på hur 

användarna involveras i ett IT-projekt har vi samlat in och tolkat datainsamlingen med hjälp 

av denna metod. Detta medför att vi har kunnat presentera en mer trovärdig grund för vår 

undersökning genom att ta del av och tolka de olika perspektiven. Utifrån detta har vi fått 

resultat som speglar hur en organisation arbetar med att införa ett IT-system och hur 

projektledningen ser på att involvera användarna i verkligheten.  

2.2.2 Abduktion 

Abduktion är en metod som kan användas vid undersökningar där fallstudier genomförs 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). Den innefattar både egenskaper från deduktion och 

induktion men skiljer sig också drastiskt från dessa. Deduktion och induktion är metoder där 

man antingen utgår ifrån teori och prövar detta på ett enskilt fall eller tvärtom, att du utgår 

ifrån de empiriska data du samlat in och genererar teori därefter. Abduktion är en metod 

som innefattar utveckling av de empiriska data samtidigt som teori används och bearbetas 

och detta sker parallellt. Metoden utgår ifrån empirisk data men kombinerar lämplig teori 

från tidigare undersökningar och annan fakta för att kunna göra jämförelser och därmed 

bidra med förståelse. Abduktion förklaras av författarna som en metod som genererar 

förståelse medan induktion och deduktion är förklaringsmodeller och relativt ensidiga (ibid).  

Vår undersökning utgår ifrån en fallstudie gjord på Norrköpings kommun, att undersöka hur 

en offentlig organisation i Sverige arbetar med införandet av ett IT-system och hur 

användarna involveras i processen. Detta projekt innefattar ett dokumenteringssystem som 

ska implementeras i samtliga vård- och omsorgsenheter i Norrköpings kommun och 

systemet kommer påverka 5000 personer. IT-systemet är utformat för att vara ett stöd i de 

anställdas dagliga arbete och det måste även täcka de lagar och regler som finns inom 

säkerhet. Vårt syfte med vår studie är bland annat att jämföra perspektiv från olika personer 

ur projektledningen, på hur de ser på användarnas roll vid införandet av ett nytt IT-system. 
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Därmed har vi i vårt arbete behövt växla mellan att läsa in oss på tidigare kunskap inom 

implementering av IT-system och hur användarna ska involveras vid införandet av ett nytt IT-

system (exempel Cronholm och Goldkuhl,2006; Jacobsson och Linderoth,2012; Ericsson och 

Avdic,2003;) och ta del av hur man går tillväga för att införa  ett stort och komplext IT-

system i en kommun. Detta innebär att vi har arbetet på ett abduktivt sätt. Vi har således 

jämfört mellan vad som är belyst inom tidigare kunskap om detta fenomen med det 

insamlade empiriska materialet, och därmed beslutade vi att abduktion är den metod som 

har hjälpt oss att ta fram ett relevant och trovärdigt resultat. 

2.2.2.1 Teori 

Vi har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt och detta betyder att vi genom hela 

uppsatsarbetet arbetat med teori. Enligt Nationalencyklopedin(2013) är teori antaganden 

eller påståenden som förklarar ett visst fenomen och därmed ger oss kunskap om den. Teori 

brukar även kallas lära eftersom många teorier används som lärdom om vissa fenomen. Bell 

(2006) skriver om att en teoretisk struktur används ofta som ett förklaringsverktyg och man 

kan enligt många forskare beskriva ett fenomen med hjälp av teori och teoretiska modeller. 

Vi använder oss av teori från olika källor, så som vetenskapliga artiklar, skriven litteratur och 

internet för att få en bred grund att stå på. Exempel på tidigare kunskap som vi har tagit del 

av i denna studie är om användarnas viktiga roll i utveckling- och designfasen som bland 

annat Cronholm och Goldkuhl (2006) och Ericsson och Avdic (2003) skriver om i sina artiklar. 

Vi använder den publicerade kunskap som finns för att få en generell bild över fenomenet 

och för att kunna jämföra den med vad våra respondenter från Norrköpings kommun 

berättat gör oss. Vi anser det även viktigt att berätta hur ett projekt kan gå till enligt 

Tonnquist (2010) för att öka förståelsen hur stort och komplext arbete det är att införa det 

nya IT-systemet i Norrköpings kommuns vård- och omsorgsenheter. Som tidigare nämnt har 

vi använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt, och har därmed återkommit till 

litteratursökning genom hela uppsatsarbetet. Till exempel fick vi reda på speciella fenomen 

vid intervjutillfället som vi inte undersökt om det skrivits om tidigare och därmed fann vi det 

relevant att försöka finna kopplingar till tidigare kunskap och vår undersökning. Att 

användarna innehar olika roller beroende på i vilken fas projektet befinner sig i var ett 

exempel på ett fenomen vi inte läst om innan intervjutillfället och då använde vi oss av ett 

abduktivt tillvägagångssätt och gjorde en litteratursökning om detta i efterhand.  
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2.3 Forskningsdesign 

I vår undersökning valde vi som vi nämnt tidigare att arbeta utifrån en kvalitativ 

forskningsansats. I detta avsnitt presenteras hur vår forskning sett ut genom arbetets gång 

för att öka pålitligheten i vår studie. I vår kvalitativa undersökning har vi arbetat utifrån en 

fallstudie som genomfördes på Norrköpings kommun och vi presenterar de urval som skett 

genom arbetets gång, hur intervjuerna gick till samt hur vår analys utformades. 

2.3.1 Fallstudie 

Fallstudie är enligt Bryman (2011) en forskningsdesign som innefattar ett enda fall på en mer 

detaljerad och ingående analys som bland annat kan omfatta en individ, organisation eller 

situation. Bell (2006) skriver att varje individ och organisation kan ha gemensamma tankar 

och egenskaper men givetvis unika skillnader. Om en forskare använder sig av en fallstudie i 

sin forskning har han ofta ett syfte att visa dess likheter och skillnader och hur dessa 

påverkas av till exempel en ny händelse eller förändring.  Då vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod och vill fånga olika individers perspektiv i projektledningen om ett specifikt 

fenomen, hur deras syn på införandet av ett IT-system kan se ut, och hur slutanvändaren 

involveras i denna, fann vi det mest lämpligt att använda oss av en fallstudie.  

Fallstudier kritiseras ofta gällande att det inte går att generalisera från dessa. Flyvbjerg 

(2006) nämner att flera forskare ser negativt på fallstudier då de inte tycker att man kan 

generalisera från en fallstudie till andra fall. Flyvbjerg (2006) bryter dock ner dessa 

missförstånd och visar hur en fallstudie kan generera ny teori och kunskap. Vi tycker att det 

är mer trovärdigt att undersöka ett enskilt specifikt fall, eftersom det bland annat kan visa en 

mer djupgående bild på hur verkligheten ser ut och fungerar, vilket ofta resultat av teoretisk 

forskning kan visa. Vidare skriver Bell (2006) att det går att generalisera från fallstudier men 

då måste man kunna se likheter mellan den aktuella fallstudien och andra fall. Utifrån våra 

forskningsfrågor som bland annat omfattar hur projektledningen ser på att involvera 

användarna vid införandet av ett IT-system har vi kunnat generalisera vår fallstudie och 

jämföra det med andra fall och arbetat fram ett relevant resultat. Vi finner att vår 

undersökning och  dessresultat går att använda dels i den valda organisationen, till exempel 

till andra projekt i framtiden, och dels i liknande organisationer som inför och implementerar 

ett IT-system. 
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2.3.2 Målinriktat urval 

Vår önskan var att undersöka en organisation som var i implementeringsfasen av ett 

införande av ett nytt IT-system i sin verksamhet eller att det relativt nyligen hade införts. Vi 

fattade därmed ett beslut om vårt första urval, då vi började kontakta olika organisationer 

med denna förfrågan. Vi började kontakta offentliga organisationer först, såsom Linköpings 

kommun, Norrköpings kommun och även Östergötlands landsting. Detta urval gjordes av 

den anledning att det är till antalet många användare som påverkas av ett införande av ett 

nytt IT-system och vi ansåg att det skulle leda till en intressant studie. Vi fick relativt snabbt 

kontakt med Norrköpings kommun och anledningen till varför vi valde just dem var att de 

befann sig i genomförandet av att införa  ett nytt IT-system i deras vård- och 

omsorgsenheter, och att det skulle komma att påverka cirka 5000 personer. Detta ansåg vi 

skulle vara en relevant studie som skulle kunna besvara våra forskningsfrågor om bland 

annat hur ledningen ställer sig till att involvera användarna i olika faser i ett komplext 

systembyte samt hur användarnas olika roller kan se ut genom ett projekt. Det är ett 

komplext systembyte vi undersökt, vilket gjorde att vi ville kartlägga hur projektledningen 

organiserar projektet. Därefter gjorde vi ett målinriktat urval när val av intervjurespondenter 

genomfördes.  

Bryman (2011) beskriver att när intervjuer ska genomföras utifrån kvalitativa metoder finns 

det forskare som använder sig av ett målinriktat urval. Detta genomförs ur ett strategiskt 

perspektiv där man försöker samla intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna. 

Detta urval ansåg vi vara lämplig i vår undersökning eftersom vi redan från början hade 

kännedom om vilka typer av roller intervjurespondenterna skulle ha, då vårt syfte bland 

annat var att kartlägga hur olika personer i projektledningen ser på att involvera användarna 

vid införande av ett IT-system. Det vi hade tänkt oss från början var att ta kontakt med 

någon eller några personer från ledningsgruppen och därefter andra intressanta involverade 

personer, för att på så vis kunna fånga olika personers perspektiv. Vi kom först i kontakt med 

förvaltningschefen för Norrköpings kommuns IT-enhet som sedan tilldelade oss ytterligare 

en person som satt i projektledningen, projektledaren, som ville delta i vår undersökning. 

Efter dessa två intervjuer fanns ett intresse hos oss att intervjua en tredje person för att få 

en rikare bild av projektet. Vi fick med hjälp av projektledaren kontakt med en av 

delprojektledarna som vi intervjuade. Vi fick därmed sammanlagt tre intervjurespondenter 
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som satt i projektledningen av projektet, systemförvaltningschefen, projektledaren samt en 

delprojektledare.  

2.3.3 Semistrukturerad intervju 

I vår studie har vi valt att arbeta med kvalitativa forskningsmetoder eftersom vårt syfte bland 

annat är att kartlägga projektledningens perspektiv i ett IT-projekt, framförallt deras syn på 

användarnas betydelse i projektets olika faser. För att kunna undersöka olika perspektiv fann 

vi det mest användbart att arbeta med intervjuer, främst på grund av att respondenten fritt 

kan tala om sina egna erfarenheter och tankar. Vi valde därmed enskilda intervjuer för att 

inte respondenterna skulle bli påverkade av varandra, vilket kan visa sig vara en svårighet i 

till exempel fokusgrupper (Bryman, 2011). Vår önskan var att personen skulle ge oss en rik 

bild över projektet och sitt eget perspektiv. En struktur på intervjuerna var nödvändig, och 

då vi ville att respondenterna skulle kunna samtala relativt fritt valde vi att använda oss av 

semistrukturerad intervju (se intervjuguide i Bilaga 1). 

Bryman (2011) beskriver semistrukturerad intervju som en uppsättning av specifika teman 

som man samlar i en så kallad intervjuguide. Dessa specifika teman används i intervjun i 

form av öppna frågor då respondenten kan svara fritt vad denna tänker om det specifika 

temat. Personen som intervjuar har flera teman att utgå ifrån men väljer själv i vilken 

ordning samt vilka teman som ska diskuteras i intervjun. Bell (2006) nämner att genom att 

ha semistrukturerade intervjuer kan man med hjälp av sin intervjuguide se till att 

respondenten tar upp de delar man är ute efter, och ha det som stöd ifall samtalet måste 

styras om. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i samband med vår kvalitativa 

strategi för att samla in data. Inför dessa intervjuer valde vi att ha öppna frågor i vår 

intervjuguide för att få möjlighet till vidare diskussion (se Bilaga 1). Denna guide och de 

öppna frågorna ledde i sin tur till att ytterligare kunskap kom fram. Till exempel berättade en 

respondent att hon tyckte att det alltid borde läggas mer tid på att involvera verksamheter, 

då hon ansåg att det kan hjälpa projektet att bli lyckat även hos användarna. Detta hade vi 

inte frågat om utan det var ett resultat av att respondenten kunde tala fritt under 

intervjutillfället. 

Vi insåg att en semistrukturerad intervju var mest relevant för vår forskning då exempelvis 

en enkät inte skulle ge lika djup kunskap om ett specifikt ämne. Vi genomförde tre intervjuer 
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med tre respondenter där de enskilt fick besvara våra frågor som vi hade sammanställt i vår 

intervjuguide (se Bilaga 1).  Vid genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna 

frågade vi relativt omgående om vi fick spela in intervjun, vilket inte var ett problem. Bryman 

(2011) säger att detta är en bra metod vid intervjutillfället då man kan vara mer 

uppmärksam mot respondenten. Detta var ett bra sätt för att samla in data då det gav en 

rättvis bild av respondentens svar eftersom vi senare kunde lyssna på inspelningen och 

därefter bearbeta informationen, istället för att enbart utgå från anteckningar som gjorts vid 

intervjutillfället. I tabell 1 har vi sammanställt information om varje intervju. 

Tabell 1 – Information om intervjurespondenter och intervjutillfälle 

Respondent Roll Datum och längd 

på intervju 

Inspelat 

material 

Intervjuare 

Lina Fahlén Systemförvaltningschef 

Norrköpings kommun 

IT-enhet 

8 april 2014 

22 minuter 

 

Ja Maria Saamel 

Anh Pham 

Susanne Nordlöf Projektledare 

Verksamhet 

Äldreomsorg 

8 april 2014 

25 minuter 

Ja Maria Saamel 

Anh Pham 

Gunilla Winderud 

Grehn 

Delprojektledare 

Verksamhet LSS 

5 maj 2014 

20 minuter 

Ja Maria Saamel 

Anh Pham 

 

 

Den kritik som finns till kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2011) är till exempel att 

respondenten besvarar frågorna med det svar de tror är det rätta svaret. Det kan beröra 

områden som kan uppfattas som känslig information och kan därmed ge en förvriden bild. 

Ett annat exempel är att intervjufrågorna är för riktade vilket gör att respondenten besvarar 

frågan utifrån hur den är ställd snarare än vad personen egentligen känner och tycker 

(Bryman, 2011). En annan fallgrop är att förberedelsen och bearbetningen av insamlad data 

kan vara tidskrävande, vilket ett litet forskningsprojekt kan få problem med (Bell, 2006). 

Detta kan i sin tur leda till att mindre antal intervjuer måste hållas och därmed få mindre 

information från intervjurespondenterna, dock skriver författaren att trots att det blir få 

intervjuer, får man ofta djupare och en större redogörelse av respondenten än vid enkäter. 
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Vi är medvetna om dessa fallgropar och trots att intervjuer kan ge en djup bild så måste 

dessa ifrågasättas och tolkas för att resultatet ska bli trovärdigt. Genom att ta hänsyn till 

detta genom hela arbetet anser vi att vi har minskat risken att påverka respondenten. 

Eftersom vårt syfte delvis är att fånga olika personers perspektiv ansåg vi att det var viktigt 

att få respondenterna prata fritt för att minska chansen för eventuella fallgropar. För att 

göra detta arbetade vi fram en intervjuguide som inte hade riktade eller känsliga frågor (se 

bilaga 1 för intervjuguide). Några exempel på frågor tagna utifrån vår intervjuguide är: 

 Kan du beskriva projektet och det IT- system som ni nu håller på att implementera?  

 Vad är din roll kopplat till detta aktuella projekt? 

Vi tror dessa frågor ledde till att vi fick svar som speglar verkligheten. 

2.3.4 Analys 

I vår analys har vi använt oss av olika metoder. För att kunna svara på våra forskningsfrågor 

har vi kopplat samman den teoretiska referensramen med den empiriska delen i 

undersökningen. Då vi är intresserade av att se ifall tidigare kunskap inom ämnet 

överensstämmer med praktiken, det vill säga om det till exempel verkligen är så att 

projektledningen involverar användarna, är detta nödvändigt och vår förhoppning är att det 

kommer skapa trovärdighet genom hela studien.  Vi har använt oss av en tematisk analys, 

som presenteras i nästa avsnitt, för att få ett djupt och relevant analyskapitel. Vi var 

intresserade av att finna likheter och/eller skillnader i det som respondenterna pratade om, 

samt upprepningar för att identifiera teman som vi kunde använda oss av i kommande 

diskussion. Vi fann bland annat att användarna har olika roller i olika delar av projektets 

faser, vilket kan vara relevant till vår studie främst på grund av att det framkom att de 

involverades i samtliga faser. Vårt syfte var delvis att kartlägga användarnas olika roller i 

projektet samt hur projektledningen ser på att involvera användarna. Ett annat tema som vi 

upptäckte under bearbetningen av vårt insamlade data var hur ett sådant komplext och stort 

projekt som Norrköpings kommun nu genomför fungerar, vilket vi fann passande att 

beskriva vår studie. 

2.3.4.1 Tematisk analys 

Bazeley (2009) och Ryan och Bernard (2003) tar upp det viktiga i arbetet i en analys som 

måste genomföras kring teman. Bazeley (2009) skriver om olika teman samt kopplingen 
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mellan dessa för att få en mer djupgående analys, medan Ryan och Bernards (2003) tar fram 

olika tekniker för att identifiera teman. Vi ansåg att en kombination av dessa är lämplig för 

vår analys då de tillsammans kan utgöra en bredare bas samt djupare analys. Några exempel 

på tekniker som framgår i Ryan och Bernards (2003) artikel om identifiering av teman är 

bland annat repetitioner, likheter och skillnader samt språkliga kopplingar. Bryman (2011) 

tar också upp tematisk analys, att det innebär att man studerar insamlad data för att hitta 

olika teman. Det har blivit ett mer vanligt tillvägagångssätt men det finns inga specifika 

procedurer om hur man ska genomföra dessa. Han nämner Ryan och Bernards (2003) metod 

som en bra modell att utgå ifrån i början av analysen och organisera den utefter den. 

Som vi nämnde innan, använde vi oss av en kombination av Bazeley (2009) och Ryan och 

Bernard (2003) beskrivningar kring det viktiga i arbetet i en analys kring teman. Vi kunde 

därmed identifiera teman som omfattar olika roller användarna kan ha i ett projekts faser.  

2.4 Praktiskt genomförande 

För att kunna skapa hög pålitlighet i vår undersökning har vi här valt att presentera hur vi 

gått tillväga genom hela uppsatsarbetet. Nedan beskriver vi vårt tillvägagångssätt som vi 

använt oss av under vår litteraturgenomgång och den empiriska undersökningen. 

2.4.1 Litteraturgenomgång 

Vår sökningsprocess har mest riktats  mot att hitta relevanta artiklar och fallstudier som 

behandlar vårt syfte, eller delar av det. Med detta menar vi information som har 

framkommit av andra forskare som går att applicera på vår studie och kan förklara olika 

begrepp och fenomen. För att vi skulle få en uppfattning om vad en IT-projektledares roll 

kan vara och vilka egenskaper denna bör ha, fann vi en relevant artikel (se Napier, Keil och 

Tan, 2009) som beskriver nio kompetenskategorier som en IT-projektledare bör erhålla för 

ett lyckat och framgångsrikt projekt. Vi tog även med fallstudier som gjorts tidigare, till 

exempel gällande användarnas roll vid införandet och implementeringen av ett IT-system (se 

Samuelson, 2003) för att kunna genomföra en bra analys. 

Nyckelorden vi använt oss av är: IT-system, införande, implementation, användare, IT-

projekt, users, informationssystem, IT-project, introduction, ICT, IKT. 

Vid sökning av nyckelorden fick vi sökträffar på massvis med information från många olika 

relevanta källor. Vi valde enbart de sökträffar på artiklar som vi ansåg var passande i vår 
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studie och som kan hjälpa oss att öka förståelsen för vår undersökning samt besvara våra 

forskningsfrågor.  

Vår teoretiska referensram har vi arbetat fram utifrån ovanstående sökningsprocess, och 

den finns sammanställd under kapitel tre. 

2.4.2 Empirisk undersökning 

Till vår insamling av empirisk data var det första steget att kontakta de organisationer som vi 

ansåg skulle vara relevanta att undersöka. Norrköpings- och Linköpings kommuner var de 

första vi tog kontakt med, då vi fann det intressant att se hur de ser på användarna av IT-

systemet eftersom de förmodligen har till antalet många användare. 

Detta genomfördes via mailkontakt där vi snabbt fick svar om att Norrköpings kommuns IT-

enhet var intresserade i att delta i vår undersökning. De var en av de mest önskade 

organisationerna av oss att få undersöka då det är en verksamhet som omfattar många 

personer i olika branscher. När tid och plats hade bestämts arbetade vi fram en intervjuguide 

som innefattade frågor som täckte vår problemformulering. Vårt syfte med undersökningen 

är delvis att fånga projektledningens perspektiv vid införandet av ett nytt IT-system och 

deras syn på att involvera användarna och vi anpassade intervjuguiden utefter detta (se 

bilaga 1).  

Norrköpings kommun uppfyllde våra önskemål om att få intervjua minst två personer som är 

involverade i processen med införandet och implementeringen av det nya IT-systemet. För 

att få en mer omfattande bild kring detta fick vi intervjua ytterligare en person som haft en 

ledande roll i projektet. Dessa tre personer har roller som en IT-chef från 

systemförvaltningen, en projektledare samt en delprojektledare där båda är från 

verksamheten. Då syftet med vår undersökning delvis är att kartlägga användarnas roller vid 

införandet av ett IT-system ur olika perspektiv från projektledningen, och utifrån detta 

kunna identifiera olika ledningsperspektiv så önskade vi personer med en ledande roll. Vi har 

därmed använt oss av ett målinriktat urval (se avsnitt 2.2.2) vilket innebar att vi fick intervjua 

personer som kunde besvara våra forskningsfrågor.  

Vi bokade därefter in ett möte och intervjuerna tog mellan 20 till 30 minuter. Vi valde att 

spela in intervjun med personernas samtycke för att på så vis underlätta vår transkribering. 

När det insamlade materialet hade sammanställts och bearbetas (se kapitel fyra) arbetade vi 
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fram en analys med hjälp av tematisk analys. Detta var hjälpmedel som bidrog till att vi 

kunde presentera en relevant analys. Utifrån denna analys presenterade vi ett resultat vilket 

innefattade svar på våra forskningsfrågor som kan hittas i kapitel sex.  

2.5 Undersökningens pålitlighet  

Vår studie innehåller både empirisk och teoretisk data vilket gör att det är viktigt att den är 

pålitlig och att det framkommer att undersökningen är genomförd på ett professionellt sätt. 

Vi anser att pålitlighet och kvalité är viktiga byggstenar i en väl genomförd studie och har 

därmed använt oss av olika metoder för att öka dess pålitlighet och kvalité i undersökningen 

och de presenteras i detta avsnitt. 

2.5.1 Öka pålitligheten i ett forskningsarbete 

Enligt Bryman (2011)  skapas pålitlighet för en undersökning när man fångar 

forskningsprocessens alla faser genom att redogöra dessa fullständigt för läsaren. Dessa 

faser i forskningsprocessen omfattar bland annat problemformulering, intervjuutskrifter, 

beslut som avser analys av data och fältanteckningar (Bryman, 2011). Vår undersökning 

baserar sig på en fallstudie som har i syfte att fånga olika personers perspektiv och tolka 

dessa. För att styrka pålitligheten i vår undersökning har vi dokumenterat de olika 

forskningsprocessernas faser genom att ständigt redogöra för hur vi gått tillväga och vad vi 

har använt oss av för material och källor för att styrka våra resultat (se kapitel två).  

2.5.2 Triangulering vid kontroll av undersökningens resultat 

Triangulering innebär att man använder sig av mer än en metod eller datakälla i samband 

med studier av bland annat en social händelse. Triangulering genomförs i syfte att 

kontrollera undersökningens resultat som i detta fall avser resultatets giltighet och relevans. 

Triangulering kan medföra att studien får en högre giltighet och relevans vilket i sin tur 

påverkar pålitligheten. Den kan användas som en metod att få fram resultat som speglar 

olika perspektiv. I några fall kan man kombinera kvantitativ och kvalitativ forskning och med 

hjälp av triangulering kan man nå ett resultat med högre giltighet och relevans. I vårt fall har 

vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod där vi har intervjuat personer med olika roller 

och funktioner kopplat till införandet av ett nytt IT-system och vi har därmed triangulerat 

olika perspektiv. För att kunna visa införandet av implementeringen av IT-system och 

reaktioner kring denna i fallstudien har vi använt oss av flera metoder och källor får att 

kunna fånga olika personers perspektiv (Bryman, 2011). 
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2.5.3 Hantering av insamlat datamaterial 

I samband med kvalitativ forskning sker transkriberingen oftast i en detaljerad form. Detta 

innebär att kvalitativa forskare lägger vikten på vad intervjupersonerna säger och även hur 

de säger det. För att kunna analysera detta och föra över det till resultatet bör man ha en 

fullständig redogörelse för de data som avser de utbyten som framkommit i intervjun. 

Genom att transkribera materialet kan man skapa en högre pålitlighet då man har skapat en 

fullständig redogörelse för intervjun. Bryman (2011) uppmärksammar även att processen att 

skriva ut intervjuerna kan vara tidskrävande då det kan ta fem till sex timmar att transkribera 

en intervju som tagit en timme att genomföra (Bryman, 2011). Vi tog hänsyn till det Bryman 

(2011) uppmärksammade och lämnade därmed utrymme för transkriberingen för att kunna 

fånga upp utbyten från intervjun och redogöra för dessa grundligt. Vi använde oss av 

transkribering för att kunna höja pålitligheten i vår undersökning. 

2.5.4 Sammanfattning 

En undersöknings kvalitet är viktig för att det resultat som presenteras ska vara pålitligt. För 

att säkerhetsställa dess kvalité har vi bland annat använt oss av transkribering av vår data, 

eftersom det visar vad våra respondenter sagt och man kan därmed kontrollera att vi tolkat 

dem rätt. Vi har även haft en kontinuerlig kontakt med våra respondenter efter intervjun för 

att fråga om vi förstått de rätt. Ett exempel på detta är i vårt analyskapitel har vi 

sammanställt egna bilder utifrån intervjutillfällena och dessa skickade vi till respondenterna 

för kontroll och godkännande. För att höja kvalitén på vårt arbete har vi beskrivit vårt 

tillvägagångsätt genom hela uppsatsskrivandet för att kunna visa på hur vi gått tillväga och 

visa transparens till läsaren.  
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3. Teoretisk referensram 
Detta avsnitt har till avsikt att förklara olika begrepp, fenomen, problem och metoder som 

finns vid införandet och implementeringen av ett IT-system. Det avser även att presentera 

hur tidigare forskning ser på användarnas roll inom ämnet, vilket är en viktig byggsten till 

analysen. Kapitlets avsikt är att förklara studiens ämne och ge stöd till vår empiriska 

undersökning och baserat vår analys på.  

3.1 Ett projekts tillvägagångssätt 

Vår studie riktar sig mot arbete i projektform och därmed vill vi presentera hur ett projekt 

kan gå till. Detta gör vi för att skapa en förståelse för läsaren om bland annat  vad ett projekt 

är och vad det omfattar för områden och därmed lyfta fram de olika faser som kan 

förekomma i ett projekt.  

Projekt är en vanlig arbetsform som används i organisationer. Det finns olika definitioner på 

projekt men det de har gemensamt är att ett projekt inte är en löpande verksamhet. 

Tonnquist (2010) skriver att projektet ska ha en unik uppgift, det ska finnas en tidsram för 

när projektet ska börja respektive sluta, ha en egen budget samt att det ska innehålla 

särskilda arbetsformer vilket tyder på att det är en tillfällig organisation. Många 

verksamheter använder sig av arbete i projekt eftersom det är enklare och ett mindre 

komplext sätt att starta en arbetsgrupp än att till exempel bilda en ny avdelning för det 

specifika ändamålet (Tonnquist, 2010). Det brukar också vara mindre kostsamt att 

genomföra en uppgift genom projektform eftersom man kan styra det bättre samt ha  mer 

fokus mot kundnyttan till skillnad från om en av organisationens avdelningar skulle 

genomföra det. Projekt gör det även möjligt att samla kompetenser från olika delar i 

organisationen, och därmed skräddarsy projektgruppen med personer som har olika 

specialkunskaper som tillsammans ska arbeta mot ett gemensamt mål. Denna form av 

projekt och arbete inom det anser vi är viktigt att presentera för vår studie för att öka 

förståelsen kring projektarbete. Tonnquist (2010) presenterar ett för oss bekant sätt att 

bedriva projektarbete och vi tror att vi kan dra kopplingar från detta till Norrköpings 

kommun med arbetet att införa ett IT-system. 
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Figur 1 - Tonnquist (2010, s.103) 

Ett projekt innehåller olika faser som den delas upp i, och dessa presenteras i figur 1 ovan. 

Först och främst sker en initiering av att ett projekt ska starta som efterföljs av en förstudie 

där det undersöks noggrant ifall projektet verkligen ska starta. När denna är färdigställd och 

ett beslut tas sker genomförandet av projektet för att sedan avsluta det och utvärdera dess 

resultat och genomförande (Tonnquist, 2010).  I genomförandefasen innefattas införandet 

av projektet. Detta brukar även kallas implementeringsfasen. Det är när man för in 

produkten som tagits fram i projektet i den miljö som den ska användas i. I systemutveckling 

nämner Tonnquist (2010) att i implementeringsprojektet, eller fasen, brukar man driftsätta 

systemet hos kunden, utbilda användare samt bygga upp en drift- och 

förvaltningsorganisation. Det är viktigt att besluta vem som ska ha hand om förvaltning 

eftersom det är den grupp som ska underhålla och vidareutveckla produkten när projektet 

avslutas. Förvaltningsobjekt är i systemutvecklingsprojekt namnet på den produkt som 

projektet har arbetat fram. 

Tonnquist (2010) presenterar hur ett projekt kan gå tillväga, och dess olika steg, vilket vi 

finner är likt det projekt som vi undersökt i vår forskning. Norrköping kommuns projekt som 

omfattar införandefasen av ett systembyte är ett stort projekt. Här kan man dra likheter och 

skillnader från tidigare kunskap som i sin tur kan skapa möjligheter för en relevant analys. Ett 

projekt av denna skala kan förväntas ha större krav på sig och det betyder att formen av 

arbetet kan se annorlunda ut. Det intressanta här är att se om fler faser och annorlunda 

fenomen finns i detta fall eller om det förhåller sig till det som Tonnquist (2010) presenterar. 

Genom att presentera hur ett projekt kan se ut och därmed öka förståelsen för hur arbetet 

med att införa ett nytt IT-system i vård- och omsorgsenheterna i Norrköpings kommun anser 

vi att vi har en bättre förståelse var och hur användarna involveras. Projektarbete är en 

vanlig form att arbeta i men när det kommer till Norrköpings kommun och dess stora projekt 

finns chansen att mycket ansvar ligger på ledningens sida. I kommande avsnitt presenteras 
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IT-projektledare och dess viktiga egenskaper och även här vill vi öka förståelsen kring 

studien. 

3.2 Ledningens roll i ett IT-projekt  

Nedan presenterar vi vad ledningens roll är i ett projekt och de egenskaper de bör erhålla. 

Detta anser vi är lämpligt i vår studie eftersom vårt empiriska avsnitt innefattar personer 

med ledande roller i ett projekt (se kapitel fyra).  

Napier, Keil och Tan (2009) beskriver i sin studie att effektiv projektledning kan vara 

avgörande för ett framgångsrikt IT-projekt men att det saknar en bred empirisk forskning där 

man undersöker kompetenskrav för IT-projektledare. Författarna genomförde därmed en 

studie som täcker detta område där de valde att undersöka 19 praktiserande IT-

projektledare och be dem beskriva den kompetens de anser en framgångsrik IT-

projektledare ska erhålla. Utifrån denna studie kunde de ta fram en lista på nio 

kompetenskategorier som de utvalda IT-projektledarna upplever som nödvändigt för en 

framgångsrik projektledning i praktiken. De nio listade kompetenskategorier omfattar bland 

annat: 

1. klient-hantering,  

2. kommunikation,  

3. allmän förvaltning,  

4. ledarskap,  

5. personlig integritet,  

6. planering och styrning,  

7. problemlösning,  

8. systemutveckling  

9. teamutveckling. 

Napier, Keil och Tan (2009) grupperade färdigheter i ledarskapskategorin som omfattar 

förmågan att kunna forma och kommunicera ett budskap om framtida riktningar av 

projektet på ett sätt som kan skapa entusiasm och engagemang från andra. IT-

projektledaren måste vara tydlig med projektets vision och mål för att det ska kunna 

kommuniceras vidare till andra personer i projektet. För de färdigheter som omfattar 

kommunikationsförmåga ska IT-projektledaren ha förmågorna att effektivt tala, skriva och 
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lyssna för att på så vis kunna säkra både resurser och öka samordningen i projektet samt att 

se till att arbetet slutförs.  

Napier, Keil och Tan (2009) beskriver vidare att den idealiska IT-projektledaren bör veta hur 

man ska kommunicera med både projektmedlemmar och högsta ledningen.  Då det bland 

annat kan vara krävande att samla in data om projektets nuvarande status. IT-projektledaren 

bör därmed välja en koncis form av kommunikation, vilket innebär att de ska samverka med 

alla delar och grupper i organisationen. IT-projektledaren måste enligt författarna vara 

lyhörd och noga med att lyssna på vad andra säger och ge återkoppling. Tonnquist (2010) 

beskriver också hur en projektledare ska utöva ledarskapsrollen och att det i detta fall är 

viktigt att projektledaren har en god social kompetens vilket innebär att en projektledare ska 

kunna bete sig på ett sätt som skall vara accepterat för omgivningen. En projektledare måste 

också erhålla kompetenser som bland annat att kunna läsa av situationer och kunna agera 

trovärdigt. Tonnquist (2010) förklarar vidare att projektledarens beteende kan både påverka 

projektet och dess omgivning.   

Vi valde att enbart fördjupa oss i de två kompetenskategorier som omfattar ledarskap och 

kommunikation. Dessa anser vi är enhetliga med vår forskning där vi bland annat vill 

undersöka projektledningens syn på hur användarna involveras i processen kring införandet 

av ett IT-system. Ledarskap och kommunikation är enligt Neil, Keil och Tan (2009) två 

färdigheter som en IT-projektledare bör inneha och det är därmed relevant för oss då vi 

utgår från ett ledande perspektiv i vårt forskningsarbete. Vi tror att om man inte tar hänsyn 

till ledarskap och kommunikation kan det bland annat leda till ett misslyckat IT-projekt och vi 

tror att genom Napier, Keil och Tans (2009) framtagning av de förmågor i ledarskap och 

kommunikation som en IT-projektledare ska erhålla är användbart i vår forskning. Vi valde 

även att använda oss av Tonnquist (2010) beskrivning om vad en projektledare bör ha för 

kompetenser eftersom vi anser att det i detta fall kan styrka den beskrivningen av Napier, 

Keil och Tan (2009) mening.  
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3.3 Användarnas roll i IT-projekt 

I detta avsnitt vill vi presentera tidigare kunskap gällande vikten av att involvera användarna 

i IT-projekt. Här presenterar vi även hur man kan åstadkomma ett verksamhetsstödjande 

system. 

Att utveckla ett system som ska komma till maximal användning kan leda till ett gynnsamt 

resultat, men det är många faktorer som spelar in för att kunna uppnå detta vid införandet 

av ett nytt IT-system. Är användarna en av de faktorerna som spelar in och vad har de för 

betydelse? Har de involverats på ett sätt som kan skapa nytta för organisationen? Har man 

tagit hänsyn till användarna? Vi anser att det är viktigt att lyfta dessa frågor för att senare 

kunna gå in och föra en diskussion kring användarnas roll och betydelse i IT-projekt.  

Lynne och Keil (1994) skriver att ett system inte kan förbättra en organisatorisk prestanda 

(organizational performance) eller skapa affärsvärde av sig själv, utan detta skapas av 

användare och deras ledare (chefer). Författarna menar att det går att motivera användarna 

till att använda ett system genom att involvera dem i processen. De bör lägga vikten på att 

designa ett system där man tar hänsyn till användningen av systemet (system use) och 

förbättring i prestanda (performance improvement) genom att bygga ett system som kan 

hjälpa till att skapa förändring vilket kan leda till att människor blir motiverade att använda 

det. Lynne och Keil (1994) slutsats är att det är både nödvändigt och möjligt att skapa dessa 

system med hjälp av att involvera användarna i processen kring framtagningen av att 

utforma ett prestrandaförbättrande system. Författarna menar att om ett system är 

uppbyggt på detta vis finns det stor chans att användarna vill använda det (Lynne och Keil, 

1994).  

Zelnik, Maletic och Gomiscek (2012) beskriver att ett framgångsrikt företag bara kan lyckas 

med framgångsrika medarbetare. Med detta menar författarna att de anställda är nyckeln 

till framgång i företaget på grund av de anställdas kvalifikationer som innefattar kunskap, 

färdigheter och ansvar samt motivation för arbetet. Zelnik, Maletic och Gomiscek (2012) 

drar därmed slutsatsen att en anställd är framgångsrik och gynnar företaget när denna har 

kvalifikationer att utföra sina uppgifter och motivationen att genomföra dessa. 

En central del i vår forskning riktar sig att kartlägga användarnas olika roller vid införandet av 

ett IT-system, därför finner vi att dessa två artiklar omfattar i stora drag innehåll som är 
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relevanta eftersom båda beskriver användarnas roll i att bli motiverade på olika sätt gällande 

användningen av IT-system. Det handlar om hur man kan skapa motivation till användarna 

att vilja använda ett system och hur man ska bygga ett system för att tillfredsställa 

användarna. De tar även upp hur motivation kan leda till framgångsrika anställda och 

därmed ett framgångsrikt företag.  

Även Mckeen och Wetherbe (1994) menar att det är viktigt att användarna får medverka 

under systemets utveckling eftersom kvaliteten på systemet kan öka på grund av att det är 

anpassat efter deras behov. Författarna skriver att användarna kan bidra med speciell 

kunskap eftersom de arbetar med systemet dagligen. He och King (2008) stödjer dessa 

argument och menar att det är viktigt att alltid ha användarna i fokus vid införande av ett 

nytt IT-system. Författarna beskriver att produktivitetens utfall påverkas av användarnas 

delaktighet i verksamheten under utvecklingen av ett nytt IT-system, då de har möjlighet att 

bidra med sin kunskap och expertis på tillämpningsområden som riktar sig till att stödja. 

Utifrån detta fann vi det relevant att undersöka om användare faktiskt får medverka i 

utvecklingen av ett IT-system i praktiken. Då vår undersökning inriktar sig främst mot 

projektledningens perspektiv på användarnas roll i införandet och implementeringen av ett 

IT-system gav dessa artiklar en större förståelse om det tidigare forskning beskriver. 

3.4 Metoder vid utveckling av ett IT-system 

Ericsson och Avdic (2003) tar upp en metod som man kan använda sig av vid utveckling av 

ett IT-system. Författarna menar att processen som omfattar både ledning och anställda 

som använder sig av IT-systemet ska vara central. De viktiga aspekter som man bör ta 

hänsyn till vid utvecklingen är att ledningen i verksamheten inte är de direkta användarna av 

IT-systemet utan kunskapen ska riktas mot de faktiska användare av systemet, som i detta 

fall handlar om de anställda. Syftet med detta perspektiv är att uppmärksamma betydelsen 

av användarnas roll i utvecklingsprocessen av ett IT-system eftersom det är de anställda som 

ska använda systemet och det är därmed viktigt att ta hänsyn till deras kunskaper (Ericsson 

och Avdic 2003). Vi bedömde denna metod och synsätt som användbar i vår undersökning 

eftersom det berör interaktionen mellan ledningen och användarna vid införande av ett nytt 

IT-system. Det är exempelvis ledningen som beslutar om man ska ta hänsyn till användarna 

och involvera dem eller inte. 
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3.5 Användarnas attityd gentemot IT-system kan påverka  

Även om man involverar användarna i arbetet med utveckling, design och implementering 

av ett system, är det viktigt att tänka på att användarnas attityd gentemot IT-systemet. 

Jacobsson och Linderoth (2012) skriver om användarnas inflytande på IT-systemet beror på 

deras uppfattning av systemet. Anledningen till varför författarna (ibid) skrivit och undersökt 

detta fenomen är för de tror att användarnas uppfattningar är det som kommer forma 

framtidens IT-system. Om ett IT-system fungerar bra kommer positiva attityder finnas om 

detta system, och användarna ser det som ett stöd i arbetet vilket gör att organisationen kan 

påverkas positivt av detta och utvecklas. Om det istället är ett IT-system som snarare 

försvårar än förenklar arbetet för användarna, kan negativa uppfattningar skapas om 

systemet och detta kommer inte enbart påverka användarna utan även kolleger och 

organisationen. Attityder anser vi vara en viktig del när en organisation inför ett nytt IT-

system eftersom även om systemet är bra utformat för användarna, måste de ha viljan att 

använda det. Det som Jacobsson och Linderoth (2012) presenterar kan vi koppla till vår 

studie då vi undersöker hur projektledningen ser på att involvera användarna. Om fallet är 

motsatt så tror vi att attityderna kan göra att införandet inte blir lika framgångsrikt i 

förhållande till om användarna skulle involveras.  

Jacobsson och Linderoth (2012) har i sin artikel gjort undersökningar i svenska företag för att 

se hur användarna ser på sitt IT-system som de använder sig av i sitt dagliga arbete. 

Resultatet de fick var att i överlag var respondenterna nöjda över IT-systemet och att det var 

en hjälpande hand i det dagliga arbetet. Dock kom det fram att många tyckte att det 

nuvarande IT-systemet inte var välanpassat till organisationen och detta beskriver 

författarna (ibid) att det är en fråga för ledningen att undersöka djupare eftersom med 

välanpassat system kan arbetet bli mer effektivt. I vår undersökning tyckte vi att detta 

perspektiv var relevant eftersom deras undersökning visar att några respondenter inte 

tycker att IT-systemet stödjer det dagliga arbetet vilket vi tolkar som en effekt av att 

användarna inte involverades i den grad som var nödvändigt vid införandet av IT-systemet. 

Då vår fallstudie är ett projekt som är stort och komplext finns det en risk att inte 

användarna kan påverka systemet på det sätt som kan vara önskvärt. 

I detta avsnitt har vi presenterat det viktiga arbetet med att involvera användarna i både 

design-, utvecklings- och implementeringsfasen. Vi finner alla dessa artiklar relevanta för vår 



28 
 

studie eftersom det i enlighet med tidigare kunskap visat sig vara en viktig byggsten att 

involvera och engagera användarna. Eventuella tid- och kostnadsfrågor kan dock göra att 

organisationer väljer att inte involvera användarna. Utifrån detta tar vi med oss de viktiga 

roller som användarna kan ha vid utvecklingen och implementeringen av ett nytt IT-system. 

3.6 Vikten av handlingsbart och användarbart IT-system  

Nedan beskriver vi ett ramverk som man kan använda sig av när man designar ett IT-system. 

Med detta vill vi klargöra hur man kan gå tillväga vid designprocessen vid utveckling av IT-

system. Vi vill även lyfta fram vikten av detta ramverk och vad det kan förse ett sådant 

projekt. 

Cronholm och Goldkuhl (2006) skriver om att IT-system införs i verksamheter för att de ska 

vara till hjälp och nytta för dess användare. Det är därmed viktigt att utveckla systemen för 

användarna för att underlätta för dessa, annars kan det få motsatt effekt. Författarna tar 

upp olika begrepp som man kan applicera när man designar ett IT-system och betoningen i 

artikeln ligger på handlingsbarhet och användbarhet. Handlingsbarhet relaterar till IT-

systemets förmåga att underlätta arbetet för användarna medan användarbarhet är hur 

kvaliteten är på IT-systemet, hur användarna tycker det är tillfredsställande (Cronholm och 

Goldkuhl, 2006).  

I vår forskning har vi bland annat undersökt hur projektledningen ser på användarnas roll vid 

införandet av ett IT-system. Vi kan därmed koppla Cronholm och Goldkuhl (2006) kunskap 

och ramverk till vår studie, då författarna beskriver i sitt ramverk om hur man kan designa 

och utveckla ett nytt IT-system för att det ska tillföra effektivitet till användarna. Vi anser att 

detta är relevant att undersöka om deras perspektiv i Norrköpings kommun.  

Användarvänliga system är något att sträva efter och det väckte ett intresse hos oss att 

undersöka om det är något som används vid utvecklingen och införandet av vård- och 

omsorgsenheternas nya IT-system Treserva. Dock är vår forskning inte inriktad mot det 

tekniska, men vi anser att genom Cronholm och Goldkuhls (2006) ramverk har vi fått resultat 

som är relevant till vår forskning. Till exempel om IT-systemet är designat till användarna, 

och om projektledningen har tagit ställning till detta under arbetets gång. Vår forskning har 

syftet att klargöra användarnas olika roller vid införandet av ett IT-system och vi finner att en 
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roll som de kan ha är att vara med vid utformningen och designen av systemet, och att vi 

därmed ser Cronholm och Goldkuhls (2006) ramverk som användbart i vår studie. 

3.7 Misslyckade IT-projekt när användarna negligeras  

I föregående avsnitt har vi presenterat tidigare kunskap om vikten av att involvera 

användarna i ett IT-projekt, men förhåller sig detta i praktiken? Nedan presenterar vi vad 

som kan hända om användarna negligeras i processen av framtagningen av ett IT-system. 

Det finns mycket forskning inom området informationssystem, och även kring användarnas 

perspektiv i arbetet med det. Cerpa och Verner (2009) skriver att en av anledningarna hur 

och varför IT-projekt misslyckas är för att projektgruppen ständigt är pressade av 

kostnadsfrågor eller tidspress. Vi tror att detta kan vara en vanlig anledning till hur och 

varför användarna inte involveras i projektet. Broberg (2006) beskriver i sin avhandling att 

en anledning varför IT-projekt misslyckas är på grund av dålig verksamhetskunskap och 

användarperspektivet saknas, och tar därför upp hur IT-system kan utvecklas för att det ska 

bli mer användbart för användarna. Författaren beskriver hur viktigt det är med användarnas 

synpunkter för att det ska bli ett lyckat resultat. 

De viktiga aspekter som tas upp av författarna är relevanta för vår forskning eftersom det 

stödjer en av våra utgångspunkter att se om användarna involveras och detta har tidigare 

studier och forskning visat att det gör.  

Söderström(2010) beskriver att på grund av den snabba tekniska utvecklingen sker ingen 

direkt anpassning till användarna. Författaren nämner att de misslyckade projekt han 

undersökt har han hittat några gemensamma nämnare, ett utdrag av dessa är: 

- Det nya systemet gör allt krångligare. 

- Personal som upplever mycket svår stress när de drabbas av både det 

krånglande systemet och kundernas ilska. 

(Söderström, 2010) 

Det finns även fall där enbart den tekniska avdelningen, som utvecklar IT-systemen, är de 

som designar gränssnittet. Detta är en fallgrop eftersom programmerare och utvecklare inte 

arbetar med de arbetsuppgifter som IT-systemet är ämnat för att stödja samt att de är mer 

tekniskt utbildade och därmed utvecklar de efter deras egen kompetens (Söderström, 2010). 
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Eftersom det ses som ett IT-projekt kan det finnas en risk att ledningen anser att användarna 

ska rätta sig till systemet som är utvecklat, istället för att systemet är utvecklat och anpassat 

för användarna. Detta medför att användarna kan känna att det är deras kompetens som 

inte räcker till (Söderström, 2010). Det som författaren beskriver är något som vi finner 

relevant till vår forskning, eftersom vi tror att det kan finnas en risk att många fall förhåller 

sig till det Söderström (2010) beskriver. 

I en undersökning som Samuelson (2003) publicerat har han intervjuat personer i olika 

organisationer som använder IT-system i sitt dagliga arbete. Där framkommer det att ett 

problem som finns ute i organisationer är att kostnaden för utbildning kan vara en stor orsak 

att denna uteblir. I undersökningen presenteras det även att användarna inte har tid att lära 

sig IT-systemet vilket gör att de inte kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Författarna 

har intervjuat flertal personer med olika roller i organisationerna, och det intressanta är att 

de som arbetar med IT-systemet anser att det inte är utvecklat efter verksamheten medan 

till exempel IT-chefen inte ser problemet. I vår forskning har vi som syfte att undersöka ett 

ledningsperspektiv och vill därmed se hur projektledningen ser på användarna, och genom 

att läsa denna undersökning tyckte vi att det finns ett intresse att jämföra denna med vad 

våra respondenter säger om användarna och hur de förhåller sig till dessa.  Vår fallstudie är 

gjord på Norrköpings kommun och dess vård- och omsorgsenheter som innefattar 5000 

användare och vi förväntar oss att det kommer finnas svårigheter vid utbildningen av 

systemet. En fallgrop som kan finnas för Norrköpings kommun är om projektledningen har 

roller som enbart är tekniska vilket kan leda till att de kanske inte utvecklar och anpassar 

systemet till användarna. Detta kan därmed leda till ett mindre lyckat resultat av införandet 

av Treserva. 

3.8 Sammanfattning 

Det är viktigt att ta hänsyn till de faktiska användarna av systemet. Att negligera användarna 

kan påverka slutresultatet och därmed få ett misslyckat IT-projekt. Det finns metoder man 

kan använda sig av vid införandet och utveckling av IT-system och dessa bör man också ta 

hänsyn till då det är en del av att involvera användarna i processen. Tidigare forskning som vi 

presenterat hoppas vi har gett en grundkunskap om att användarna bör vara en viktig 

prioritering och central del när ett nytt IT-system ska införas. I vårt aktuella fall är det en 
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komplex och stor organisation som det nya IT-systemet ska införas i och 5000 personer ska 

använda det, vilket gör att tidigare kunskap inom detta är viktig att föra med sig. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av våra insamlade data utifrån våra 

intervjuer. Vi inleder avsnittet med en presentation av den organisation vi valt att undersöka 

samt en presentation av våra respondenter för att sedan presentera resultatet av 

undersökningen. 

4.1 Norrköpings kommunala organisation – Vård och omsorg 

Den organisation som vi har valt att undersöka i vår studie är Norrköpings kommun. Det är 

en offentlig verksamhet och vi ansåg att en organisation som denna var relevanta att 

kartlägga utifrån vårt syfte. Norrköpings kommuns vård- och omsorgsenheter befann sig vid 

tidpunkten i ett skede att införa ett nytt IT-system, vilket vi fann intressant att undersöka. 

I Norrköping bor det ungefär 132 000 personer (Norrköpings kommun, 2014). Inom 

Norrköpings kommun arbetar det 9000 anställda och innebär arbete inom olika områden. 

Ett av områdena är vård och omsorg, vilket innefattas av äldreomsorgen samt andra 

personer med till exempel funktionsnedsättningar som behöver hjälp från kommunen. 

Nedan i figur 2 illustreras hur kommunen är uppbyggd utifrån olika nämnder, och detta för 

att skapa en bild av vart i organisationen vår studie är gjord. Den blåmarkerade rutan är det 

område som undersökningen är riktad mot. 

 

Figur 2 - Fritt ritad organisationskarta, (Norrköpings kommun, 2014) 
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Vård- och omsorgsenheterna drivs och styrs av en nämnd, och inom dessa enheter arbetar 

olika personer med vård och stöd till personer som behöver det.   

4.1.1 Bakgrund till byte av IT-system 

År 2010 beslutades det att ett nytt dokumentationssystem, vid namn Treserva, skulle 

inhandlas och implementeras i denna del av kommunen. Treserva är ett upphandlat system 

ifrån leverantören Logica, och är ett vanligt dokumentationssystem som används i många 

kommuner i Sverige idag. Detta system kommer 5000 personer att använda, främst är det 

vårdpersonalen som ska rapportera in via systemet om sina brukare men även olika 

myndigheter ska kunna lämna beslut via det.  Treserva kommer att behöva stödja och hjälpa 

anställda i sitt dagliga arbete och allt ska vara inom ramen som avser säkerhet av 

informationen. Med andra ord är införandet av Treserva i vård- och omsorgsenheterna ett 

komplext byte gällande till antalet användare och funktionalitet. Norrköpings kommun har 

beslutat att bedriva detta byte i projektform, där det sitter med personer både från 

enheterna men även från IT-enheten i Norrköpings kommun. Det är dessa som sitter med i 

projektgruppen som förvaltar de gamla system som finns inom vård- och omsorgsenheterna 

idag och kommer att förvalta Treserva när det implementeras.  

Projektledningen består av en projektledare och två delprojektledare, vilka har en 

beslutande roll över projektet. Dessa två innehar kunskap om verksamheterna då de 

ursprungligen kommer därifrån. Förutom dessa roller sitter även systemförvaltningschefen 

från Norrköpings kommuns IT-enhet med i projektet, och tre personer till därifrån. Dessa är 

mer tekniskt inriktade och finns med för att kunna svara på frågor samt se vad som är 

möjligt att göra för anpassningar i Treserva för enheterna. Förutom dessa personer sitter 

fem andra med i projektgruppen, och dessa har även andra arbetsuppgifter utanför 

projektet. Då vår studie är inriktad mot projektledningens syn på användarnas roll vid ett 

införande av ett nytt IT-system fann vi att projektet med att införa Treserva var relevant. Vi 

fick kontakt med tre personer som hade ledande roller, och det var 

systemförvaltningschefen, projektledaren samt en delprojektledare. 

4.1.2 Intervjurespondenter 

Då vår studie delvis är riktad att undersöka hur projektledningens perspektiv på användarna 

ser ut vid införandet och implementeringen av ett nytt IT-system, hur stor användarnas roll 

är i deras ögon, valde vi att önska respondenter utifrån vårt syfte. Vi fick snabbt kontakt med 
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två personer som har haft en beslutsfattande och relativt stor roll i projektet med att byta 

dokumentationssystem för vård- och omsorgsenheten i Norrköpings kommun.  

Lina Fahlén arbetar på IT-enheten i Norrköpings kommun som förvaltningschef för bland 

annat vård- och omsorgsenheternas IT-system. Hon har tidigare arbetat med att förvalta det 

gamla systemet och är därför med i projektet att byta IT-system. Hennes avdelning arbetar i 

uppdrag från Norrköpings kommun med att komma med tekniska lösningar för att 

underlätta och hjälpa personer som arbetar inom vård och omsorg. Hennes roll i detta 

projekt är att se till att de krav som finns från Socialstyrelsen finns med i det nya systemet, 

det vill säga att statistiska uppdrag och de krav som finns för vård- och omsorgsenheter ska 

finnas med. Lina Fahléns uppgift är också att se vad som är tekniskt möjligt i ett system 

kontra verksamhetens behov och krav, då dessa inte alltid går samman.  

Susanne Nordlöf arbetar som projektledare för införandet av det nya IT-systemet för vård- 

och omsorgsenheten. Hon är inte kopplad till IT-enheten i Norrköpings kommun utan är 

representant för vård- och omsorgsverksamheterna. Hon har tidigare varit chef inom 

äldreomsorgen. Hennes uppgift är att driva projektet framåt tillsammans med två 

delprojektledare. Hon har det övergripande ansvaret för detta projekt och har varit med och 

bestämt att det nya IT-system ska införas och användas istället för det gamla systemet, hur 

de ska anpassa systemet samt hur verksamheterna ska utbildas. Susanne Nordlöf berättar 

att det var först efter att en upphandling av det nya IT-systemet var klart som de började 

samarbeta med IT-enheten och förvaltningsgruppen som Lina Fahlén är chef över. 

Gunilla Winderud Grehn arbetar som delprojektledare för projektet att införa Treserva. Hon 

kommer ursprungligen från verksamheten gällande LSS (Lagen om stöd och service för 

funktionshindrade) vilket medför att hon har kunskap gällande verksamheterna. Hennes 

uppgift är att tillsammans med den andra delprojektledaren och projektledaren Susanne 

Nordlöf, hålla ihop projektet och se till att vara med vid anpassningen av systemet, så det 

stödjer verksamheterna i deras dagliga arbete. Gunilla Winderud Grehn berättar att det är 

ett nära samarbete mellan projektgruppen och IT-enheten för Norrköpings kommun. 
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4.2 IT-systemet Treserva i Norrköpings kommun 

Efter att en förstudie hade genomförts beslutade Norrköpings kommun 2010 att ett nytt IT-

system skulle införas för vård- och omsorgsenheterna. Detta system skulle ersätta de gamla 

systemen som finns vilket gör att det nya systemet ska klara av en större mängd data från en 

kedja av personer, från att en brukare tar kontakt med kommunen till att flera olika enheter 

och funktioner ska kunna gå in i systemet och lägga in beslut om insatser som ska göras och 

kontakter som ska tas. Omvårdnadspersonalen ska kunna gå in och läsa samt rapportera om 

brukaren i systemet, och allt detta gör att det är en komplex process som ska stödjas i 

Treserva.  Nedan i figur 3 visas en bild på hur Treserva ser ut när ett uppdrag skickas till den 

enhet som ska utföra stödet. I detta fall är det hemtjänsten som kommer att få ansvaret för 

denna brukares stöd. 

Efter att krav och upphandling stod klara, samt att fem användartester gjordes på fem olika 

system kunde ett avtal skrivas mellan Norrköpings kommun och leverantören Logica att IT-

Figur 3 - Skärmdump från Treserva (Norrköpings kommun, 2014) 
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systemet Treserva skulle införas. Detta nya system är en stor förändring som berör över 

5000 personer. Dessa personer kommer att komma i kontakt med IT-systemet dagligen. 

Treserva innebär ett komplext och stort införande vilket har gjort att det krävs mycket av 

systemet, det vill säga både tekniskt och att det ska vara användarvänligt. Det är inte enbart 

vård- och omsorgsenheterna som dokumenterar i systemet utan även myndigheter ska 

kunna ha tillgång till det och lämna beslut gällande vissa situationer. IT-systemet måste 

således klara av mycket. Detta visar på att det är många steg och personer som måste vara 

med och samarbeta för att det ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Det gamla systemet 

som kommer att ersättas har funnits i över 15 år, vilket gör att det blir en stor förändring i 

verksamheterna. 

Verksamheterna som berörs av införandet och implementeringen av Treserva är till exempel 

hemtjänsten och särskilda boenden där de som är anställda använder systemet som 

dokumentationssystem. All omvårdnadspersonal har skyldighet att dokumentera sitt arbete 

när de är anställda i dessa verksamheter enligt både Socialhemslagen och 

Hälsosjukvårdslagen. Förutom dokumentation ska även statistik kunna tas ut från IT-

systemet, detta kan till exempel gälla att man vill ta reda på hur många personer som har en 

viss sorts hjälp eller en viss diagnos. Treserva ska även innehålla möjligheter att skapa 

debiteringar. 

Att införa ett nytt IT-system började 2010, och när avtalet skrivits med leverantören Logica 

som äger Treserva började arbetet med att anpassa systemet utifrån verksamheterna i 

Norrköpings kommun. Förutom att samarbeta med leverantörerna om det tekniska ska de i 

projektgruppen även hjälpas åt att utbilda verksamheterna så de kan använda Treserva på 

rätt sätt.  

4.3 Projektledningens roller vid införandet och implementeringen av 

Treserva 

Arbetet med projektet att införa och implementera ett nytt IT-system för Norrköpings 

kommun har vi valt att se på tre olika ledningsroller och försöka spegla deras perspektiv. 

Dessa roller omfattar en projektledare, en delprojektledare och en förvaltningschef för IT-

enheten. 
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Projektledaren är Susanne Nordlöf som berättar att hon har det övergripande ansvaret över 

projektet. Det är hon som arbetar tillsammans med projektgruppen och verksamheterna och 

även ihop med förvaltningsgruppen av det gamla systemet som är med i utvecklingen av 

Treserva. Susanne Nordlöf är inte kopplad till IT-enheten i Norrköpings kommun utan hon 

sitter tillsammans med verksamheterna för vård och omsorg. Projektledaren hade även en 

roll att tillsammans med leverantören planera ett projekt vilket innefattar att införa ett 

system. Planeringen ingrep att se över hur systemet skulle anpassas, hur utbildningen skulle 

ske i verksamheterna och hur de ska kunna införa systemet Treserva och använda det istället 

för det gamla systemet. 

I början av projektet hade Susanne Nordlöf tillsammans med två delprojektledare ansvaret 

över processerna som skulle arbetas efter i projektet. När kravställningen och 

upphandlingen var klar hade deras högsta chef bestämt att de skulle börja arbeta med den 

grupp som förvaltar det gamla IT-systemet för vård- och omsorgsenheterna, vilket är en 

grupp hos IT-enheten i Norrköpings kommun. Därefter har Susanne Nordlöf arbetat 

tillsammans med denna grupp för att anpassa Treserva till verksamheterna. Susanne Nordlöf 

berättar att de nu är i införandeprocessen och har delat in denna i två delar, då den första 

innefattar att utbilda en viss del av de anställda i de verksamheter som ska använda Treserva 

för att sedan i september 2014 gå in i fas två där man utbildar resten av 

omvårdnadspersonalen vilket är cirka 3000 personer. Den första fasen i införandeprocessen 

ska vara klar den femte maj 2014 och från och med då ska dessa personer gå in och använda 

systemet. 

Den andra personen som har ett ledningsperspektiv är Lina Fahlén. Hon är chef för 

systemförvaltningen för vård och omsorg inom IT-enheten för Norrköpings kommun. I 

projektet med att införa och implementera Treserva är hennes roll att se till att de delar som 

de har kontroll på idag, till exempel de krav som finns från Socialstyrelsen gällande statistik 

och uppdrag som ska finnas med i det nya IT-systemet. Lina Fahléns roll är också att se vad 

som är tekniskt möjligt i ett system kontra verksamheten eftersom det är inte alltid dessa 

går ihop. Hon arbetar tillsammans med projektledaren Susanne Nordlöf och även om de har 

olika roller och ansvar i projektet arbetar de tillsammans mot ett gemensamt mål.  
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Lina Fahlén berättar att de tar beslut på olika nivåer i projektet, till exempel har de en 

styrgrupp som både hon och projektledaren Susanne Nordlöf är med i. Styrgruppen beslutar 

olika saker dock träffas dessa enbart en gång i månaden. För beslut som måste tas snabbare 

finns det beslutsgrupper, vilka var mest aktuella i början av projektet då de var i behov att 

fatta snabba beslut. Dessa beslut behövde inte gå via styrgruppen. Lina Fahlén berättar att 

det är de större besluten som går till styrgruppen. 

Delprojektledaren Gunilla Winderud Grehn är den tredje personen med ledningsperspektiv i 

projektet att införa Treserva. Hon har tillsammans med en till delprojektledare och Susanne 

Nordlöf som är projektledare det övergripande ansvaret för projektet. Ursprungligen 

kommer hon ifrån verksamheten LSS, vilket gör att hon bidrar med verksamhetskunskap i 

projektgruppen. Gunilla Winderud Grehn berättar att ett av hennes ansvarsområden är att 

se till att Treserva innehåller de funktioner och stöd som behövs för användarna i 

verksamheten idag samt vad som kan komma att behövas. Förutom detta har hon som 

uppgift att hålla ihop projektgruppen, där de har ett nära samarbete med IT-enheten i 

Norrköpings kommun. 

4.4 Projektledningens syn på prioritet 

Projektledaren Susanne Nordlöf anser att det är svårt att säga vad som är viktigast i detta 

projekt och beskriver att det som måste prioriteras beror på vart i projektet man befinner 

sig. I början av arbetet med att införa ett nytt IT-system var det prioritet att anpassa 

systemet så det kan användas. Susanne Nordlöf tycker därefter att utbildningsfasen är 

otroligt viktig eftersom om inte användarna blir utbildade i hur de ska använda Treserva så 

kan de inte använda det på ett effektivt sätt. Hon tycker att varje steg i projektet är viktig 

och allt hänger ihop vilket gör att det är svårt att säga vad som egentligen är mer prioriterat 

än något annat. 

Systemförvaltningschefen Lina Fahlén menar att alla kommer ha olika syn på prioritet 

eftersom de arbetar med olika delar. Hennes del innefattar att tekniken måste fungera, att 

alla integrationer är uppe och rullar stabilt i systemet så de som arbetar ute i 

verksamheterna inte får bekymmer med detta. Lina Fahlén tycker också att det är viktigt att 

ha ett säkerhetstänk gällande uppbyggnaden av servar och andra bitar som innehåller 

krypterad information, eftersom det är ett stort informationsflöde som hanteras i och av 
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systemet. Hon berättar även att det givetvis är viktigt med information till och från 

verksamheterna och här har Lina Fahlén och Susanne Nordlöf delat upp arbetet mellan 

varandra. 

Gunilla Winderud Grehn anser att prioriteten för henne i detta aktuella projekt är att 

Treserva ska vara ett användarvänligt system. Hon anser att detta är en viktig byggsten 

eftersom systemet ska kunna vara processtödjande och användarna ska kunna förstå 

processen i systemet. Hon menar att användarna ska känna sig trygga i att arbeta med 

systemet och att det därmed ska vara som ett stöd i deras dagliga arbete. Gunilla Winderud 

Grehn har genomgående tryckt på utbildningar genom projektet för att kunna skapa ett bra 

fungerade IT-system. 

4.5 Användarnas roll 

I detta avsnitt kommer vi att presentera användarnas olika roller vid införandet av ett IT-

system. Detta har vi gjort utifrån olika perspektiv från personer som sitter i 

projektledningen.  

4.5.1 Kommunikationen mellan projektledningen och användarna 

I samband med införandet och implementeringen av det nya IT-systemet Treserva arbetar 

Norrköpings kommun mycket med att förmedla informationen ut till alla berörda enheter. 

Systemförvaltningschefen, Lina Fahlén, berättar att både projektgruppen och 

förvaltningsgruppen samarbetar med att gå ut med information på olika sätt. 

Projektgruppen har främst hand om att informera om hur införandet och implementeringen 

av Treserva ska gå tillväga genom att bland annat besöka olika arbetsplatsträffar och 

ledningsgrupper medan förvaltningsgruppen går ut med information om hur rutiner ser ut 

och detta sker via mailkontakt. All information som överförs via e-post till chefer tas vidare 

till sina chefer eller medarbetare beroende på hur långt ner i organisationen det ska gå.  

4.5.2 Projektledningens perspektiv på användarnas roll i projektet 

Systemförvaltningschefen Lina Fahlén, projektledaren Susanne Nordlöf och 

delprojektledaren Gunilla Winderud Grehn menar att det är viktigt att involvera användarna 

i projektet vid införandet av det nya IT-systemet. Enligt Susanne Nordlöf blev användarna 

involverade i hela processen kring införandet eftersom de har varit en del av projektplanen 

från början när man beslutade hur verksamheterna skulle involveras på olika sätt.  Hon 
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beskriver att användarna bland annat fick delta som kravställare i workshops. Syftet med 

detta var att bemöta användarnas önskemål och åsikter om det tidigare systemet, där till 

exempel saker som har fungerat bra tidigare kan tas med till det nya systemet. Användare 

från verksamheterna fick sedan testa olika system som svarade på upphandlingen innan 

projektledningen tog beslut om vilket system som skulle upphandlas. Detta utfördes med 

hjälp av ett användarvänligtest på de fem system som hade lämnat in anbud och utifrån 

detta kunde man komma fram till ett resultat. Därefter har beslutsgrupper från 

verksamheterna fått vara med och fatta snabba beslut om rutiner hur man ska arbeta kring 

och med systemet på olika sätt.  

Susanne Nordlöf berättar att det också har funnits dagar där användarna varit delaktiga i att 

fatta beslut som leverantören kallar för verksamhetsinriktade dagar, där man tar in personer 

som kan fatta olika beslut ifrån verksamheterna, till exempel om en funktion är ett tillräckligt 

bra stöd för en användare Delprojektledaren Gunilla Winderud Grehn berättar också att 

projektledningen tillsammans med de olika enheterna träffades i grupper som bestod av 

representanter från olika verksamheter och roller. Detta genomfördes för att 

projektledningen skulle försöka fånga upp hur de olika enheterna jobbade och därmed se 

vad som saknades i det dåvarande systemet och vad som fungerade bra och kunde föras 

över till det nya systemet.  

Lina Fahlén som är ansvarig för systemförvaltningen menar att användarna i detta fall också 

har involverats från början av projektet, där de fått vara med i olika kartläggningsprocesser. I 

detta har man utsett ett antal personer från varje område/enhet/verksamhet där dessa 

personer har fått representera och lyfta fram de frågor som de tycker är viktiga. Dessa 

utvalda personer har man sedan arbetat stegvis med under processen. Det har funnits 

superanvändare inom varje organisation där en ömsesidig relation mellan projektgruppen 

och dessa personer har kunnat prata med varandra vid bekymmer och problem. På detta 

sätt kan man följa upp hur användarna upplever systemet eftersom det är viktigt att se till 

att de tycker det är bra och att det fungerar.  

4.5.3 Utbildning vid införandet av Treserva 

Då Treserva är ett komplext system som ska införas i många olika verksamheter lägger alla i 

projektledningen Susanne Nordlöf, Gunilla Winderud Grehn och Lina Fahlén vikt på 
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betydelsen kring utbildning av Treserva. Susanne Nordlöf berättar att de utvalda användarna 

delades in i grupper och fick varsin tredagarsutbildning i form av lärarledda lektioner eller 

utbildningsdagar i datasal. Delprojektledaren Gunilla Winderud Grehn berättar att det 

genomgående funnits utbildningar som har varit olika längd på. En del utav beslutsgruppen 

har fått tredagarsutbildning medan andra fått endagardsutbildning. Som nämnt tidigare om 

superanvändare, vars uppgift var att ta till sig information från utbildningen och sedan 

utbilda sina egna enheter, berättar Gunilla Winderud Grehn vidare att dessa har återsamlats 

för att se vad de har fått för frågor. Projektledningen har därefter tagit till sig detta för att 

kunna stötta dem vidare i projektet. Gunilla Winderud Grehn berättar även att de har varit 

inne och stöttat användare som kände att de inte fick tillräcklig utbildning genom att samla 

ihop dem och ge dem ytterligare en extra dag utbildning.   

Lina Fahlén förklarar vidare att den lärarledda utbildningen omfattade användare som fick 

sitta och öva vid sina egna datorer i en datasal på tio datorer. Utbildningen var främst till för 

de stora funktionerna i systemet eftersom alla användare inom vård- och omsorg omfattar 

5000 personer och det bedömdes därmed att vara för stort att utbilda varje anställd. Detta 

resulterade att projektgruppen istället valde ut vissa personer från varje enhet som utbildas 

och fick lärarledd utbildning och dessa personer får i sin tur utbilda sin personal eller komma 

på utbildningslokal som Norrköpings kommun kan erbjuda.  

Enligt Susanne Nordlöf har delprojektledarna ansvar att utbilda användarna och man har 

även tre personer från verksamheterna som är legitimerade utbildare, och dessa är med och 

hjälper de anställda. Förvaltningen har även förvaltningsgruppen varit med och utbildat. Det 

kommer ske en varierad utbildning för omvårdnadspersonalen som kommer få en 

webbaserad utbildning vilket innebär att det sker via webben, exempelvis en manual i form 

av video som demonstrerar hur man ska gå tillväga. Dessa kommer inte få en lärarledd 

utbildning i datasal ifrån Norrköpings kommun. Gunilla Winderud Grehn som är 

delprojektledare, beskriver att arbetet med introducera systemet för användarna som 

mycket viktigt. Om användarna inte vet vad de ska göra i systemet är det illa. Detta kan även 

leda till mer jobb eftersom man inte förstår vad man gör och varför man gör det. Gunilla 

Winderud Grehn menar därmed på att användarna har varit en viktig del i projektet.  
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4.6  Sammanfattning 

I vårt empiriska kapitel har vi lyft fram de åsikter och synpunkter som vi fått ta del av utifrån 

intervjuer med personer som haft en ledande roll i projektet. De tre personer innehar roller 

som chef för systemförvaltningen, projektledare och delprojektledare och alla har lyft fram 

sitt perspektiv kring var i projektets olika faser användarna har haft en inverkande roll. Trots 

att dessa tre personer har olika roller och har därmed olika prioriteringar i projektet, 

framgick det tydligt att projektledaren och delprojektledaren haft stort fokus på användarna 

under hela processen. Systemförvaltningschefen lyfter också fram vikten av användarnas 

involvering trots att hennes prioriteringar är mer tekniskt inriktade.   
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5. Diskussion/Analys 
I detta kapitel diskuterar och analyserar vi resultatet som vi fått fram från vår empiriska 

undersökning. I det komplexa projekt som vi undersökt har vi funnit intressanta aspekter om 

hur projektledningen organiserar projektet, hur deras och användarnas roller kan se ut samt 

hur användarna involverats i att införa och implementera Treserva. 
5.1 Hur organiserar projektledningen projektet vid införandet av ett 

verksamhetssystem?  

Projekt kan se olika ut beroende på vad det är för sorts projekt och i vilken organisation det 

genomförs i. IT-projekt innebär oftast en leverans av en produkt inom en viss tid vilket 

medför att det finns speciella riktlinjer som följs, till exempel gällande säkerhet. Tidigare 

kunskap inom området fokuserar på olika modeller för hur projektarbete generellt kan gå 

till, där Tonnquist (2010) modell är en av dessa. Författaren presenterar olika definitioner 

om vad som innefattar ett projekt, vilka ett urval är: att det ska finnas en tidsplan och en 

egen budget. Projekt är en effektiv arbetsform eftersom man kan sätta ihop personer med 

särskild kompentens som passar projektet och dess mål, vilket gör att man inte endast 

behöver ta personer från samma avdelning eller liknande. En slutsats man skulle kunna dra 

utifrån detta är att arbete i projekt enligt denna form, att kunna använda personer från olika 

avdelningar i organisationen är ett effektivt sätt att involvera användarna och lyfta dess 

synpunkter. I det aktuella projektet har projektledaren verksamhetskunskaper eftersom hon 

har varit chef för äldrevårdsomsorgen, vilket har resulterat i att hon kan ha påverkat 

projektet så IT-systemet anpassats till användarna. Detta har lett till att utvecklingsgruppen 

får synpunkter på funktioner som verksamheterna vill ha alternativt inte vill ha i IT-systemet. 

I det undersökta fallet med att införa ett nytt verksamhetsstödjande system har visats sig 

vara komplext och omfattar 5000 personer. Projektet har i det här fallet valt att ha med 

personer med verksamhetskunskap i projektledningen, vilket kan tolkas som ett bra 

tillvägagångssätt för att tänka på de faktiska användarna. Detta har lett till att användarna 

involveras genom hela projektet och hänsyn har tagits till att det nya IT-systemet ska stödja 

deras dagliga arbete. Om scenariot istället hade varit att förvaltningsgruppen i vår studie 

enbart styrt projektet kunde arbetet sett annorlunda ut. Detta hade kunnat leda till att 

verksamhetsinriktad funktionalitet hade gått förlorad och i värsta fall lett till ett IT-system 

som inte är användbart ur ett användbarhetsperspektiv. Ett exempel på detta är polisens 

rapporteringssystem Pust, där det gått så långt att de får avveckla och bygga om systemet då 

det inte har kunnat stödja sina användare (Ryberg, 2013). 
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Utifrån den tidigare kunskap som finns om projektmodeller (se Tonnquist, 2010)) och ett 

projekts olika faser, har vi valt att fokusera på den som benämns som genomförandet av 

projektet. Det brukar kallas för implementeringsfasen i ett projekt, det vill säga när man för 

in produkten i den miljö som denna ska användas i, vilket vi i vårt fall handlar om att införa 

ett nytt verksamhetsstödjande IT-system. Den studie som vi genomfört inriktar sig just på 

denna fas, eftersom systemet är framtaget och ska nu börja användas. Projektet med det 

nya IT-systemet har pågått sedan 2010 och de har nu kommit fram till 

implementeringsfasen. Där befinner de sig nu och fasen innefattar lärarledda utbildningar av 

speciellt utvald personal. Detta är ett effektivt tillvägagångssätt eftersom dessa personer kan 

upptäcka eventuella ändringar som måste göras samt se hur systemet förhåller sig till deras 

arbete. Här ser vi ett exempel på ett fall där projektledningen tänkt på användarna vid 

planeringen av genomförandet av projektet, vilket i sin tur kan leda till ett lyckat införande 

av det nya IT-systemet eftersom systemet kan bli anpassat till användarnas behov och kan 

därmed bemöta verksamhetens behov.  

Det fall vi valt att undersöka är ett komplext projekt som kräver mycket av projektledaren. 

Vår undersökning visar att man valt att organisera projektledningen med en projektledare 

och två delprojektledare, och detta kan bero på projektets storlek. Att dela upp ansvaret på 

dessa tre kan dels vara bra för att avlasta projektledaren med allt ansvar och dels för att 

arbetet blir för stort för en person. Den här typen av projekt kan göra att det kan flyta på 

snabbare och smidigare än om en person hade haft allt ansvar. 

Litteraturen visar(Tonnquist (2010)) att projektform är ett bra sätt att få med personer med 

olika specialkunskaper. Detta gör att personer med olika kompetens och kunskap 

tillsammans kan arbeta med projektet, istället för exempelvis att en specifik avdelning ska 

bedriva projektet. Det studerade fallet är ett exempel på just detta där man valt att få med 

personer med olika befattningar och roller i ledningen. Projektledare och delprojektledare 

kommer ifrån verksamheter, medan systemförvaltingschefen sitter i förvaltningsgruppen i 

kommunen. De har därmed kunnat bidra med olika saker i projektet, till exempel har 

projektledaren och delprojektledaren sett till att systemet anpassas till dess användare och 

verksamhet, och framföra deras behov, medan systemförvaltningschefen har bidragit med 

teknisk information, såsom kunskap om vad som är möjligt att lägga till i det nya IT-

systemet. Detta kan medföra att implementationen blir mer lyckad än att till exempel bara 
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förvaltningsgruppen skulle arbeta med detta införande. Då skulle risken finnas att 

projektledningen blivit för teknisk och vi tolkar det som att införandet kanske inte blir 

framgångsrikt och användbart då. 

5.1.1 Projektledningens roller vid införandet och implementeringen av ett 

verksamhetsstödjande system 

Enligt tidigare kunskap som tidigare nämnts av Napier, Keil och Tan (2009), ska en 

projektledare inneha många egenskaper för att vara framgångsrik. Bland annat ska den 

kunna planera och ha kontroll, kunna kommunicera och samt inneha en ledarskapsförmåga. 

De nämner också att det är viktigt att kunna effektivt prata och lyssna på medlemmar i 

projektet för att kunna se till att arbetet flyter på samt att det slutförs inom utsatt tid. Vi 

anser att det kan vara svårt för oss som utomstående att dra slutsatser vidare om 

projektledaren i vårt valda fall innehar dessa färdigheter. Då det studerade fallet inriktat sig 

på att undersöka projektledningen perspektiv, så har vi ändå sett vissa tendenser på att 

projektledaren och delprojektledaren har genomfört delar i projektet som pekar på att de 

innehar vissa av dessa egenskaper. Till exempel kommer de ifrån verksamheterna, och sitter 

tillsammans med dessa för att se till att användarnas åsikter finns med i införandet av IT-

systemet. Det framkommer att en hög prioritet hos dessa är att användarna utbildas korrekt 

i systemet, eftersom det annars kan leda till att implementeringen och användningen av det 

nya systemet inte effektiviseras och används på bäst sätt. Detta kan peka på att planeringen 

har fungerat bra för projektledaren, dels eftersom att användarna och utbildningen har skett 

succesivt genom projektet och dels att projektet går enligt tidsplanen. 

Tidigare kunskap pekar på att användarna måste ha en stor roll vid utvecklandet av ett IT-

system, och att systemet faktiskt utvecklas och anpassas för att kunna möta de behov från 

de direkta användarna av systemet (Ericsson och Avdic, 2003). Författarna menar att om 

systemet utvecklas med hjälp av användarna kan det bli ett lyckat införande eftersom deras 

kunskaper och tankar tas hänsyn till vid utformandet av IT-systemet. Ett fenomen som ofta 

diskuteras i samband med utveckling och implementering av nya IT-system är att de ofta 

karaktäriseras av en stram tidsram. Detta gör att det kan vara problematiskt att involvera 

användarna i den utsträckning som egentligen behövs. I det studerade fallet med att införa 

och implementera det nya systemet i kommunen har det framkommit att användarna har 

haft en central roll genom nästan hela arbetet. Projektledaren och delprojektledaren 
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kommer ursprungligen ifrån verksamheterna och har i detta fall kunnat se till att användarna 

inte glömts bort på vägen. I det valda fallet med att införa och implementera det nya 

systemet har projektledningen kontinuerligt tagit hjälp av användarna då de från början fick 

vara med och berätta vad de saknade i det gamla systemet samt vad för delar de ville ha 

kvar till slutet då de utbildas i det nya systemet. Det kan det leda till att implementeringen 

blir lyckad, men det behövs en annan studie för att undersöka ifall resultatet blev det. Vi har 

valt att undersöka fallet utifrån ett ledningsperspektiv, där det enligt respondenterna har 

tagits stor hänsyn till de faktiska användarna. Det krävs dock en annan studie för att se ifall 

användarnas perspektiv är densamma som ledningens. Det framkommer i vår studie att 

användarna har varit central för projektledningen och att en slutsats som kan dras utifrån 

detta och tidigare kunskap är att införandet kan bli lyckat.  

Tidigare kunskap inom användbara IT-system finns. Ett exempel är Cronholm och Goldkuhl 

(2006) som tar upp vikten av ett handlingsbart och användbart IT-system, hur det ska 

underlätta och stödja arbetet för användarna. De tar upp olika verktyg som kan användas vid 

utvecklingen av ett IT-system för att se till att användarna kan använda systemen på rätt 

sätt. Systemförvaltningschefen i det studerade fallet har en mer teknisk syn på projektet, 

men även hon har sett till och genomfört användarbarhetstester på det nya systemet vilket 

även detta visar på att projektledningen har tagit hänsyn till användarna. Just 

användbarheten är något som systemförvaltningschefen har sett till att det testas på det nya 

systemet, detta kan eventuellt göra att användarna får en effektiv användning av systemet. 

5.1.2 Projektledningens prioritet 

Cerpa och Verner (2009) skriver om varför många IT-projekt misslyckas är av tids- och 

kostnadsproblem, vilket gör att utvecklingen av systemet inte kan inte optimeras. Broberg 

(2006) beskriver att en annan anledning till att projekt inte lyckas är att de som arbetar fram 

IT-systemet har för dålig verksamhetskunskap och användarperspektivet inte används, och 

att det därmed är viktigt att involvera användarna. I det fall vi valt att studera finner vi att de 

respondenter frånprojektledningen vi pratat med innehar ett relativt stort användarfokus. 

Projektledaren anser att det som är av hög prioritet för henne är utbildning, just på grund av 

att annars kommer inte användarna kunna använda systemet på mest effektivt sätt. Detta är 

ett exempel på hur projektledaren har valt att fokusera på användarna i det studerade 

projektet.. Delprojektledaren stödjer även vår analys kring att projektledningen har 
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användarfokus då hon anser att prioriteten som funnits genom hela projektet har varit att 

systemet ska vara ett användarvänligt system som är processtödjande och de har därmed 

mycket utbildningar. Att delprojektledaren har denna prioritet kan visa på att projektets 

produkt har möjlighet att bli ett lyckat införande. Det resulterar dock inte i att användningen 

blir optimalt och kräver en annan undersökning för att få svar på ifall det nya IT-systemet är 

användarvänligt. 

I det studerade fallet sitter systemförvaltningschefen också i projektledningen. Dock har hon 

en annorlunda roll där hon är mer tekniskt inriktad än projektledaren och delprojektledaren. 

Hon anser att hennes prioritet är att se till att systemet fungerar och se vad som kan 

förväntas av det. Studien visar att det finns en projektgrupp med olika roller, och det verkar 

som användarfokus finns inom denna och det kan därmed vara framgångsrikt att ha en mer 

tekniskt inriktad person. Det framkommer att denna person har ett användarperspektiv då 

hon är med och utbildar användarna. Tidigare kunskap nämnde att för tekniskt inriktade 

personer kan ha svårt, till exempel på grund av tidsbrist, att utveckla ett användarvänligt 

system. I det studerade fallet visar det trots detta att den mer tekniskt inriktade personen 

arbetar tillsammans med användarna och kan bidra med att projektets resultat blir positivt. 

Som Samuelson (2003) beskriver i sin undersökning framkommer det att ett vanligt problem 

i IT-projekt är att utbildningen kan ses som att vara en kostnadsfråga som kan resultera i att 

det blir dyrt. Detta kan leda till att användarna inte får chansen att lära sig använda systemet 

på bästa möjliga sätt. I det studerade fallet ser vi ett exempel på där man istället prioriterar 

utbildning och det finns därmed en chans att projektet kommer att undvika denna fallgrop. 

5.2 Vilka roller ser personer i projektledningen att användaren har vid 

införandet av ett nytt verksamhetssystem för att implementeringen 

ska bli lyckad? 

5.2.1  Användarnas roll vid introduktionen  

Tidigare forskning visar att det är viktigt att kommunikationen mellan projektledare och 

användarna ska vara central. Bland annat beskriver Napier, Keil och Tan (2009) att en 

projektledare måste vara tydlig med projektets vision och mål för att det ska kunna 

kommuniceras vidare till andra. Kommunikation är också enligt författarna Napier, Keil och 
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Tan (2009) en viktig byggsten eftersom en IT-projektledare ska kunna kommunicera med 

både projektmedlemmar och högsta ledningen.  

Det studerande fallet pekar på att projektledningen har involverat användarna. 

Projektledaren för projektet av införandet av det nya IT-systemet har haft en ledande roll i 

projektet vars uppgift var bland annat att förmedla information mellan projektledningen och 

användarna för att kunna ta fram den mest optimala lösningen och bemöta både 

projektledningens och användarnas krav. För att kunna göra detta har projektledaren gått 

via de så kallade superanvändarna och dem har i sin tur förmedlat informationen vidare till 

sina enheter.  

Figur 4 illustrerar användarnas delaktighet i förstudiefasen i den aktuella fallstudien. 

 

Figur 4 - Användarnas delaktighet, fritt ritad. 

Figuren illustrerar att användarna har involverats redan från början i förstudiefasen och att 

de har varit en central del i den aktuella fallstudien. Att projektledningen har använt sig av 

superanvändare som sedan har förmedlat informationen vidare till sina enheter kan tyda på 

att informationen har gått runt till alla enheter och därmed involverat användarna i fasen 

kring introduktionen av IT-systemet. Detta kan också tyda på att projektledningen har 

kunnat kommunicera sitt budskap om framtida ändringar eftersom användarna ständigt 

involverats.  
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5.2.2 Projektledningens perspektiv på användarnas roll i projektet för ett lyckat 

resultat av projektet 

Tidigare forskning lägger vikten på projektledningens ansvar att inneha viss kompetens för 

att man ska kunna få ett lyckat resultat av ett IT-projekt. Mckeen och Wetherbe (1994) 

redogör för användarnas roll i ett projekt och menar att det är viktigt att låta användarna 

medverka under systemets utveckling. Detta gör man för att kvaliteten på utfallet kan öka på 

grund av att systemet är anpassat efter användarnas behov. Mckeen och Wetherbe (1994)  

beskriver vidare att användarna följaktligen kan bidra med speciell kunskap eftersom de 

arbetar med systemet dagligen. Detta är något som He och King (2008) också redogör för, 

att det är viktigt att alltid ha användarna i fokus vid införandet av ett nytt IT-system. De 

menar att produktiviteten kan öka på grund av användarnas delaktighet. Genom att 

involvera användarna i projektet skapar man också möjlighet för användarna att bidra med 

sin kunskap och expertis på tillämpningsområden som skall rikta sig till att stödja. 

Den aktuella fallstudien befann sig i en fas att införa och implementationen av ett nytt IT-

system som bedöms som mycket omfattande då det berör många enheter i kommunen.  

Detta kan visa att det är ett komplex införande och implementation. Projektledaren i detta 

projekt beskriver användarna som kärnan och de har blivit involverade redan från början av 

projektet. Användarna har fått vara med och delta i olika workshops samt lärarledda 

utbildningar. De har därmed varit med och påverkat som en del av kravställarna. Innan 

projektledningen tog några beslut fick användarna testa på olika system som svarade på 

upphandlingen som genomfördes med hjälp av ett användarvänlighetstest på fem olika 

system och utefter det har man kunnat komma fram till ett resultat. De utvalda 

beslutsgrupperna från verksamheterna, användarna, har därmed fått vara med och besluta 

om hur man ska arbeta med systemet på olika sätt. Detta kan tolkas som att användarna har 

varit med och bidragit med sin kunskap och expertis vilket i sin tur kan leda till att 

tillämpningsområden som ska rikta sig till att stödja kan bli lyckat. Detta kan också tyda på 

att produktiviteten kan öka då användarna fått vara delaktiga i både införandet och 

utvecklingen av IT-systemet.  

Figur 5 nedan illustrerar användarnas delaktighet kring utvecklingsfasen i den aktuella 

fallstudien. Denna fas som figuren visar omfattar workshops bland annat. 
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Figur 5 - Användarnas delaktighet, fritt ritad. 

Napier, Keil och Tan (2009) redogör för färdigheter inom ledarskapskategorin som förmågan 

att kunna forma och kommunicera ett budskap om framtida riktningar. Nyckeln till framgång 

i detta är att kunna framföra det på ett sätt som kan skapa entusiasm och engagemang från 

andra. Tonnquist (2010) stödjer detta då författaren beskriver att en projektledare bör 

inneha social kompetens och kunna läsa av situationer samt agera trovärdigt då 

projektledarens beteende kan påverka både projektet och dess omgivning.  

Genom att ständigt involvera användarna i utvecklingsprocessen kring framtagning av IT-

systemet kan vi tolka det som att den aktuella fallstudien har i både, införandet och 

implementeringen av det nya IT-systemet involverat användarna i båda faserna, bland annat 

genom workshops där åsikter och synpunkter har lyfts fram. Utbildningen har skett i form av 

lärarledda lektioner med stöd från projektledningen till superanvändare som i sin tur 

förmedlat det till sina enheter kan det tyda på att projektledningen har kunnat bemöta 

åsikter och önskemål för att på så vis även få en inblick i vad som har fungerat bra och dåligt 

i tidigare system. Detta kan bedömas som social kompetens som Tonnquist (2010) beskriver 

att en projektledare bör inneha. Napier, Keil och Tan (2009) beskriver att byggstenarna till 

ett lyckat IT-projekt är projektledarens kompetens kring bland annat ledarskap och 

kommunikation. Den aktuella fallstudien kan således tyda på starkt ledarskap då 

projektledningen är engagerade och involverade i projektet kring att sätta användarna i 

fokus, vilket kan leda till ett lyckat projekt. En slutsats man skulle kunna dra här är att 

projektledningen har involverat användarna redan från början av projektet, vilket i sin tur 

kan tyda på att användarna har varit en central del i projektet. Nedan i figur 6 illustrerar 
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användarnas delaktighet i implementeringsfasen i den aktuella fallstudien. Användarna har i 

detta fall fått vara med och påverka utvecklingen och anpassningen av det nya IT-systemet. De 

synpunkter som inkom i samband med detta arbete har sedan tagits vidare till nästa fas, dvs. själva 

implementeringsfasen. 

 

 

Figur 6 - Användarnas delaktighet, fritt ritad. 

5.2.3 Användarnas betydande roll kring utbildningen av ett IT-system 

Tidigare forskning redogör för användarnas viktiga roll kring utbildning av ett IT-system och 

vad som bör göras för att kunna utveckla ett system som kan motivera användare att vilja 

använda det. Lynne och Keil (1994) menar att ett system inte kan förbättra en organisatorisk 

prestanda eller skapa affärsnytta av sig själv, utan att detta skapas av användare och deras 

ledare (chefer). Författarna beskriver vidare att det går att motivera användarna till att 

använda ett system genom att involvera dem. Det studerande fallet som vi nämnt tidigare, 

kommit fram till att de har involverat användarna genom faserna, införandet och 

implementeringen av IT-systemet som omfattar introduktion samt utbildning av systemet. 

Detta skulle kunna förtydliga det som att genom att involvera användarna har 

projektledningen kunnat skapa möjlighet till öppen kommunikation gällande åsikter och 

synpunkter. Detta kan ha varit en påverkande faktor att projektledningen har kunnat 

bemöta användarnas behov och därmed eventuellt skapa möjlighet att tillfredsställa dessa.  

Utifrån den aktuella fallstudien kan vi även tolka det som att det går att skapa affärsnytta 

utifrån hur de beskrivit att de arbetat med att involvera användarna i faserna i införandet 

och implementeringen av IT-systemet. Då de hela tiden har involverat användarna genom 

att ta hänsyn till synpunkter och även utbildat dessa för att skapa en så bred kunskap kring 

det nya IT-systemet som möjligt. Detta kan i sin tur leda till att skapa affärsnytta då det finns 
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större möjligheter att skapa ett användarvänligt IT-system som är anpassat efter 

användarnas behov bland annat.  

Lynne och Keil (1994) beskriver även att man bör designa ett system där man tar hänsyn till 

användningen av systemet och förbättring i prestanda för att skapa förändring. Detta kan i 

sin tur leda till att användarna blir motiverade att använda systemet. System är till för att 

stödja och underlätta för användarna (Söderström, 2010) och om det inte kan tillfredsställa 

användarnas behov kan man bedöma det som misslyckat. Enligt Söderström (2010) är risken 

för ett IT-system som inte stödjer användarna att ledningen ser på det som att användarna 

ska anpassa sig till systemet och inte tvärtom. 

Då tidigare forskning visar att konsten att utveckla ett system som användarna faktiskt vill 

använda ligger i att involvera dem kan vi utifrån den aktuella fallstudien se det som att de 

kan uppnå detta eftersom det framkommit att användarna varit central i projektet. Utifrån 

tidigare forskning kring misslyckade IT-projekt där användarna inte har fått vara delaktiga 

har det visat sig att användarna har en helt annan syn på systemet än de som utvecklat 

systemet har. Genom att involvera användarna kan man utveckla ett system som 

användarna ser som användbart och hållbart.   

Figur 7 nedan illustrerar en bild kring användarnas delaktighet i de olika faserna i projektet. 

Figuren visar användarnas delaktighet i förstudie-, utveckling-, och implementeringsfasen i 

projektet med att införa Treserva. 

 

 

Figur 7 - Användarnas delaktighet, fritt ritad. 
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Vi har därmed kunnat dra slutsatsen att den aktuella fallstudien har involverat användarna i 

alla faser som anses vara relevanta för användarna att vara delaktiga i. Dessa faser omfattar 

förstudie-, utveckling- och implementeringsfasen.  

Man bör ha användarna i fokus och ta hänsyn till deras behov eftersom det de som ska 

använda systemet. Om användarna inte involveras kan konsekvenserna bli stora och det kan 

leda till att projektet blir misslyckat. Exempel på misslyckat IT-projekt är bland annat Pust, 

Polisens IT-system där man satsat över 100 miljoner kronor på men det fallerade på grund av 

att det inte mötte användarnas krav (Ryberg, 2013). Utifrån detta skulle man kunna dra en 

slutsats att organisationer som den aktuella fallstudien, där de är i fasen att införa ett nytt 

IT-system, kan till sin fördel ta till sig information av dessa misslyckade IT-projekt som bland 

annat polisens misslyckade IT-projekt med Pust. På detta vis skulle man kunna undvika 

framtida fallgropar bland annat.  

Utifrån Zelnik, Maletic och Gomiscek (2012) kan ett framgångsrikt företag enbart lyckas med 

framgångsrika medarbetare. Med detta menar författarna bdland annat att de anställdas 

ansvar och motivation för arbetet är nyckeln till framgång i organisationen. Vi skulle kunna 

dra slutsatsen att den aktuella fallstudien har tagit hänsyn till detta då de har satt fokus på 

användarna och låter dem vara delaktiga i alla faser i projektet kring införandet och 

implementeringen av IT-systemet. Detta kan i sin tur leda till att användarna kan bli mer 

motiverade i sitt arbete och därmed resultera i ett framgångsrikt utfall för den aktuella 

fallstudiens införande och implementation av det nya IT-systemet i framtiden. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenterar vi de svar på de frågeställningar som vår studie har utgått ifrån. 

Utifrån vår analys i föregående kapitel presenterar vi nu sammanfattat vad vår slutsats blir 

och försöker uppnå det syfte som denna studie har. 

6.1 Organisering vid ett införande av ett verksamhetssystem  

I det studerade fallet med att i införa Treserva i Norrköpings kommuns vård-och 

omsorgsenheter sitter fyra personer med ledande roller. Det är en projektledare, två 

delprojektledare samt en person som är systemförvaltningschef för vård- och 

omsorgsenheterna. Dessa olika roller finns i projektledningen och vi anser att det är en bra 

uppdelning. Detta är ett exempel på hur ett komplext projekt kan organiseras och i detta fall 

har en del av projektledningen en bakgrund i verksamheterna. Detta har lett till att 

användarna har blivit involverade genom projektets faser och genom den organisering som 

varit kan ett lyckat införande vara möjligt. Projektledningen måste ta hänsyn till den kontext 

som systemet ska användas i och därmed anser vi att projektledningen lyckats med detta. I 

det studerade fallet har projektledningen, trots ett komplext och stort projekt, haft 

användarna i fokus från början och det därmed har ökat chansen till ett användarvänligt 

system. Om en planering om hur användarna ska involveras i ett projekt finns minskar risken 

att de bortprioriteras på grund av tid- och kostnadsfrågor. Denna undersökning visar att ett 

konstant arbete har funnits med användarna vilket i slutändan kan leda till ett lyckat 

införande av det nya IT-systemet. 

6.2 Projektledningens syn på användarna 

Projektledningen i det studerade fallet med att införa Treserva ser på att involvera 

användarna som en viktig byggsten. Det framkommer att användarna har varit med från 

början av projektet då de bland annat fick verkställa som kravställare och fick även göra 

användarvänligt test på fem olika system. Användarvänligtesterna användes som ett verktyg 

för användarna att själva gå in och testa de olika systemen och se hur de fungerar bland 

annat. I det studerade fallet kan detta ha varit en påverkande faktor och bidragit till att 

användarna har varit i fokus och därmed inte prioriterats bort av tids- eller kostnadsfrågor. 

Utbildningen av Treserva är något som projektledningen anser är en prioritet i projektet 

eftersom om inte användarna kan använda systemet på rätt sätt kommer inte effektiviteten 

kunna öka. Även detta anser vi att ledningen i detta projekt har tillgodosett användarna 

vilket kan leda till ett framgångsrikt införande. Denna studie är ett exempel på att 
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projektledningen har tagit hjälp av användarna vid införandet av ett nytt IT-system och trots 

projektets storlek har det varit en prioritet. Det visar på att ett bra organiserat projekt kan 

göra att resultatet blir lyckat.  

6.3 Användarnas olika roller i ett projekts faser 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att användarna av systemet Treserva, som införs i 

vård- och omsorgsenheterna i Norrköpings kommun har haft olika roller i olika faser i 

projektet, som figur 8 visar. I början av projektet fick användarna rollen som kravställare, där 

de fick berätta om vad de ville ha kvar av det gamla systemet samt vad som behövdes 

förnyas. I design och utvecklingsfasen fick de istället vara testare och superanvändare. De 

utvalda personerna fick testa på och använda systemet och förde sedan vidare synpunkter 

om vad som kunde förbättras. Detta visar på att projektledningen tänkt på användarna 

redan vid planeringen av projektet. Då det omfattar flera enheter med många användare 

som kommer att arbeta i Treserva, kan det vara ett mer effektivt sätt att det testas av färre 

personer och åtgärda dessa problem direkt. I fasen implementering har användarna 

involveras i form av att utbildas och få hjälp att använda Treserva. Nedan i figur 8 visar vi att 

användarna har varit involverade i samtliga faser samt vad de har haft för roller. Det 

studerade fallet är ett exempel på hur projektledningen valt att involvera användarna i ett 

projekts olika faser. De har i viss mån kunnat påverka projektet från början och har därmed 

bidragit med information som kan ha varit värdefull. Ett projekt som är organiserat på ett 

bra sätt kan tillgodose viktiga aspekter, såsom kunskap som användarna har. Denna 

undersökning visar att projektledningen planerat in hur användarna ska involveras i ett 

projekts olika faser och det studerade fallet kan därmed vara ett exempel på hur den viktiga 

information som finns hos användarna av systemet tillgodoses och används.  

 

 

 

 

 

 

Figur 8 - Användarnas delaktighet, fritt ritad. 
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6.4 Vad bidrar vi med? 

Utifrån denna forskning har vi visat det viktiga arbetet med användarna vid införandet av ett 

IT-system. Vi har belyst att trots tidigare kunskap kan visa att projektledningen prioriterar 

bort användarna vid arbetet så förhåller sig inte projektet med att införa Treserva till denna. 

Vi vill visa att trots att det är ett stort och komplext system som ska införas till 5000 

användarna har projektledningen haft användarna i fokus från början och arbetat med dessa 

under projektets gång. Vår studie kan användas som underlag för vidare studier inom 

antingen just detta projekt för att utvärdera det i efterhand eller att undersöka användarnas 

perspektiv, men även att andra organisationer med fördel kan använda sig av vårt resultat. 
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7. Reflektion 

I detta kapitel presenterar vi en reflektion kring undersökningens process och resultat. Vi 

kommer här ha ett självkritiskt resonemang kring vårt arbete. Förslag till vidare forskning 

presenteras även i detta kapitel.  

7.1 Reflektioner 

Vi har haft en relativ klar vision från första början om att undersöka om användarna 

involveras vid införandet av ett nytt IT-system. Vår vision blev mer klar för oss efter att vi 

genomfört våra intervjuer och sammanställt våra empiriska data av vår fallstudie på 

Norrköpings kommun. Vi insåg att vård- och omsorgsenheterna var mycket bred och ansåg 

att det var för omfattande för oss att undersöka alla 5000 användares synpunkter kring om 

användarna involverar i processen. Vi valde därmed att utgå ifrån projektledningens 

perspektiv om hur de involverar användarna i projektets olika faser och därmed kartlägga 

användarnas roller i olika faser i ett projekt att införa ett IT-system. Vi valde även att 

undersöka hu projektledningen organiserat projektet då införandet av Treserva är ett 

komplext system och berör många enheter. Trots att vi ansåg att vår avgränsning var tydlig 

var vi tvungna att ändra denna efter att vi utfört våra intervjuer då det framkom särskild 

information. Därmed fick vi rikta oss mer mot projektledningens perspektiv eftersom vi fann 

det som en relevant aspekt som kompletterar vårt syfte, att kartlägga användarnas olika 

roller vid införandet av ett nytt IT-system.  

Vi hade våra intervjuer relativt tidigt vilket vi i efterhand fick komplettera med frågor via e-

post. Detta är något som vi ångrar nu i efterhand. Om vi skulle få göra om detta på nytt så 

skulle vi valt att göra intervjuerna efter att vi har beslutat oss för en slutgiltig vision över vad 

det är vi vill undersöka. Då vår vision ändrades utifrån vårt insamlade intervjudata gjorde det 

att våra utgångsfrågor inte längre var tillräckliga eftersom de inte täckte alla områden som vi 

önskade, vilket ledde till att vi fick komplettera med frågor via e-post. 

Under projektets gång har vi stött på många olika begrepp som omsluter bland annat 

projektledning av olika slag, och har genom hela arbetet fått göra bedömningar om vilken 

information som var mest relevant för vår undersökning. Här hade vi önskat att vi hade haft 

mer tid för att genomföra en mer utförlig förstudie kring relevant litteratur. Om vi hade gjort 
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det tror vi skulle få ett ännu mer djup till vår undersökning, men på grund av tidsbrist så var 

det i vårt fall inte möjligt.  

Huvudsyftet med vår uppsats har vart att se på hur projektledningen såg på användarnas 

roller vid införandet av ett IT-system. Vi tror att det är en mycket viktig och central del som 

bör upplysas då organisationer startar IT-projekt som är ämnade för användarna och ska 

underlätta deras dagliga arbete. För att detta ska vara möjlig anser vi att det är viktigt att 

involvera användarna i projektet eftersom det är dem som ska använda det faktiska 

systemet.  

Den insamlade data som vi har är enbart från personer med ett ledande perspektiv. Detta 

leder till att det resultat som vi presenterar inte behandlar hur användarna själva har upplevt 

projektet med att införa ett nytt verksamhetssystem. Detta bidrar till att vår studie är 

begränsat till hur ledningen uppfattar projektarbetet och därmed gör att resultatet inte är 

verifierbart med användarnas. Detta öppnar därmed upp för vidare forskning för 

användarnas perspektiv. 

7.1.1 Kritik 

Eftersom vår undersökning riktar sig till ett fall, Norrköpings kommun, är vi medvetna om att 

det inte är tillräckligt pålitligt att generalisera ifrån. Vi kan därmed inte garantera att 

resultatet av vår studie går att återspegla i andra organisationer. Det finns olika modeller för 

hur ett projekt skall gå till, vilket gör att vårt resultat i vissa fall inte går att applicera i andra 

IT-projekt. Trots detta anser vi att vi har undersökt ett stort och komplext IT-projekt som 

berör många enheter, vilket gör att vi har fått en bred studie som många organisationer kan 

använda sig av. En djupare undersökning hade kunnat utföras på Norrköpings kommun för 

ett mer omfattande resultat, men på grund av den tid som uppsatsen gavs tycker vi att det 

resultat vi presenterat är pålitlig. 

Kritiken kan även riktas till våra insamlade data från Norrköpings kommun, då vi enbart 

intervjuat personer med ledande roller i projektet. Dessa kan ha besvarat våra frågor utifrån 

ett ledande perspektiv vilket kan innebära att användarnas perspektiv inte överensstämmer. 

Vi gjorde detta val medvetet eftersom det fanns en nyfikenhet hos oss att undersöka om 

användarna involverades ur projektledningens perspektiv och därmed ligger användarnas 

perspektiv utanför vår avgränsning. Om studien hade pågått under en längre tid hade 
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givetvis användarnas perspektiv gett en relevant jämförelse mellan dessa. För att bekräfta 

trovärdigheten från respondenter intervjuades dessa individuellt och de svar vi fick var 

nästan identiska, vilket vi anser visar på att resultatet kan vara pålitligt.  

7.1.2 Förslag på vidare forskning 

Med tanke på vår reflektion och vår studies resultat anser vi att vidare forskning kan bli 

intressant. Då vi enbart har undersökt projektledningens perspektiv kan vi se ett stort 

intresse att kartlägga användarnas perspektiv på deras egen involvering i projektet att införa 

Treserva i Norrköpings kommun. Utifrån detta kan man få en helhetssyn eftersom man 

undersöker flera perspektiv vilket i sin tur kan leda till en mer djupgående och tillförlitlig 

studie. Vi anser att detta ämne är viktigt att upplysa och att många organisationer kan ha 

användning av detta, vilket gör att intresset för vidare forskning är stor.  

Med tanke på den snabba utvecklingen IT har haft de senaste årtiondena tror vi att det 

kommer växa ännu mer i framtiden. Detta kan medföra att komplexiteten ökar och att 

arbetet med användarna blir viktigare för att lyckas med ett IT-projekt. Mer forskning inom 

detta ämne tror vi kan medföra att organisationer kan uppnå ett mer lyckat resultat och 

skapa användarvänliga system.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Syftet med denna undersökning är att kartlägga och förstå hur ett införande och en 

implementering av ett IT-system kan se ut, hur man tänker och gör utifrån olika perspektiv 

och funktioner under själva införandet och introduktionen av det nya systemet och hur man 

förbereder och involverar själva användaren i processen. Genom att kartlägga och 

karaktärisera denna process ur olika perspektiv kan vi bidra med en djupare inblick i hur det 

kan se ut i praktiken och generera kunskap som även andra liknande fall kan dra nytta av. 

Frågor 

Kan du berätta vad IT-enheten i Norrköping arbetar med i korta drag? 

Kan du beskriva projektet och det IT- system som ni nu håller på att implementera?  

Vad är din roll kopplat till detta aktuella projekt? 

Kan du berätta hur ni arbetar i projektgruppen? (t.ex. processens olika faser, funktioner 

kopplat till de olika faserna, vilka prioriteringar har gjorts, koordinering) 

Kan du beskriva hur ni arbetar med att introducera nya system utifrån detta projekt ni 

arbetar med just nu. 

Kan du berätta hur du ser på användarnas roll kring införandet och implementeringen av det 

aktuella IT-systemet. 

Finns det, eller kommer det ske, något arbete med användarna när det aktuella IT-systemet 

ska införas? Om ja, kan du beskriva detta arbete? 

 

 


