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Abstract 
Contemporary organizations and companies find it difficult to avoid the use of information 
technology (IT). It is an important and necessary inclusion, benefiting both the development 
and efficiency of operations. 
 
The major challenge is to establish a third-party information system with help of an IT-project 
with a positive result. Although this is considered important, many organizations and 
companies are in need and lack concrete proposals for the introduction of a third-party 
information system. Therefore we have chosen to investigate how to succeed the introduction 
of a third-party information system in a large business. We want to present success factors.  
 
We have participated and been active in a case study at Västfastigheter, which is why the 
essay has an interpretive approach. The collection of data and the empirical data was also 
supplemented with interviews and a study of an organization that introduced a similar 
information system as our case study focuses on. 
 
Relevant theories are used, as a basis to get a better understanding of a successful IS 
introduction. The theories describing what an IS are, IT-project phases, why the introduction 
may fail and how relationships, communication and users should be handled when 
introduction of an IS performs. 
 
Based on a discussion on theory and empirical evidence described in the analysis, this has led 
to the investigation’s conclusions. This investigation has allowed us to reach some factors that 
should have been in information systems introduction. A summary of the success factors are 
presented in a list here below: 
 

• Get support from business, mainly from management and decision-makers 
• A clear requiring, purpose and value is obtained by a well executed situation 

analysis and business analysis 
• Involve users 
• Communication and support 
• Bring in help from outside if there is a lack of knowledge 

 
In conclusion we can establish that the most common mistakes that can occur are: 
 

1. Involves the users to late 
2. No support from the start of business, mostly from people who have a strong 

impact. 
3. Lack of technology 

 
These three common mistakes above should be included already in the initiation of the 
introduction of an information system. However, we believe that each business can adapt 
these factors according to their needs and requirements. But we strongly recommend 
considering these factors above. 

 
 
 
Keywords: Success factors, Requirements and business analysis, IS, Information systems, 
PocketLord, Business development, Systems development, Introduction, Projects, IT projects, 
Västfastigheter, Third-party system. 
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Sammanfattning 
Nutida organisationer och företag har svårt att undvika användningen av 
informationsteknologin (IT). Den stora utmaningen är att lyckas med införandet av ett 
tredjepartssystem i form av ett IT-projekt med ett positivt resultat. Trots att detta anses viktigt 
står många organisationer och företag i behov och saknar konkreta förslag för att lyckas vid 
ett införande av ett informationssystem. Därför vill vi åstadkomma med framgångsfaktorer 
vid införande av ett tredjepartssystem i en stor verksamhet.  
 
Vi har deltagit och varit aktiva i en fallstudie hos Västfastigheter, därför har uppsatsen ett 
tolkande synsätt. Datainsamling och empirisk data har även kompletterats med intervjuer samt 
ett studiebesök hos en organisation. Denna organisation har infört ett liknande 
informationssystem vilket vår fallstudie fokuseras på. 
 
Framtagning av relevanta teorier används som grund för att få en större förståelse för att 
lyckas vid ett IS införande. Teorierna beskriver vad ett IS är, IT-projekts faser och varför 
införandet kan misslyckas samt hur relationer, kommunikation och användarna ska hanteras 
då man ska införa ett IS.  
 
Utifrån den insamlade teorin och empirin utfördes en analys och detta ledde till 
undersökningens slutsatser. Denna uppsats har gjort att vi kommit fram till ett antal faktorer 
som man bör ha med sig för att lyckas vid ett informationssystems införande, här nedan 
presenteras en sammanfattning av framgångsfaktorerna: 
 

• Få stöd från verksamheten, främst från ledningen och beslutfattarna 
• Ett tydligt behov, syfte och värde fås fram av en väl genomförd nuläges- och 

verksamhetsanalys 
• Involvera användarna 
• Kommunikation och stöd 
• Ta in hjälp från utomstående om det finns kunskapsbrist 

 
Sammanfattningsvis ser man att de vanligaste misstag som kan uppstå är: 
 

1. Man involverar användarna för sent 
2. Inget stöd av verksamheten från början, främst från personer som har en stark 

påverkan. 
3. Brist på tekniken 

 
Dessa tre vanliga misstag ovan bör tas med redan vid initiering av arbetet med införande av 
ett informationssystem. Men vi anser att varje enskild verksamhet kan anpassa sättet att 
hantera ett införande utifrån deras behov och krav, men bör ta hänsyn till dessa ovanstående 
faktorer och misstag. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Framgångsfaktorer, Krav- och verksamhetsanalys, IS, Informationssystem, 
PocketLord, Verksamhetsutveckling, Systemutveckling, Införande, Projekt, IT-projekt, 
Västfastigheter, Tredjepartsystem. 
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1 Inledning 
Denna uppsats kommer att behandla framgångsfaktorer vid införande av ett 
tredjepartssystem i en stor verksamhet och vilka problem/risker som kan uppstå. 
Här nedan presenteras bakgrunden till vår uppsats samt syfte och forskningsfrågor som ska 
hjälpa oss i vår undersökning. Därefter kommer målgruppen och uppsatsens 
disposition/struktur att beskrivas. 

 
 

1.1 Bakgrund 
När ett informationssystem ska införas i en stor verksamhet är det mycket vanligt att bemöta 
problem på vägen. 
 
Det förekommer flera olika faktorer som man totalt glömmer bort vid införande av ett IS i en 
stor verksamhet. Craig et. Al (2006) beskriver de allra vanligaste misstag man gör när man 
ska införa ett IS i en stor verksamhet, enligt följande: 
 

• Kunskapsbrist i verksamheten 
• Ingen fokus på användarna 
• Användarna har inte tillräckligt med utbildning 
• IT är inte anpassad till affärsstrategin 

 
Därför anser vi att det är viktigt att studera hur man kan lyckas införa ett informationssystem i 
stor verksamhet. Då vi har sett att det finns behov av en sådan studie i organisationer och 
företag. 
 

1.2 Syfte 
Syftet är att klargöra framgångsfaktorer för hur man kan lyckas införa ett tredjepartssystem i 
en stor verksamhet. 
 
Till vårt syfte har vi tagit fram några forskningsfrågor som vi valt att ha som utgångspunkt i 
denna studie: 
 

• Vilka faktorer ska man tänka på vid införande av ett tredjepartssystem i en stor 
verksamhet? 
 

• Vilka är det vanligaste problem/misstag vid införande av ett tredjepartssystem i en 
stor verksamhet? Hur kan dessa problem/misstag undvikas? 
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1.3 Målgrupp 
Vår målgrupp är stora organisationer och företag som befinner sig i en liknande situation som 
fallorganisationen som studerats, dvs. som också ska införa ett tredjepartssystem och är i 
behov av vägledning. Vår målgrupp har konstaterats utifrån de slutsatser och resultatet som 
åstadkommits i denna uppsats. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 Inledning 
Första kapitlet inleds med bakgrund, syfte och forskningsfrågor. Vidare avslutas kapitlet med 
en beskrivning av uppsatsens målgrupp. 
 
Kapitel 2 Metod 
Metoderna som vi har använt oss av i denna undersökning kommer att motiveras i detta 
kapitel. Vidare beskrivs intervjumetoden samt de vetenskapliga förhållningssätten, 
undersökningsmetoder och datainsamlingar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
vilka metodval som resonerats. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
Tredje kapitlet beskriver en kort sammanfattning om vad informationssystem är. Vidare 
beskrivs teorier som är relevant för vår undersökning såsom IT- projekt, kommunikation och 
användarfokus. 
 
Kapitel 4 Empirisk undersökning 
I fjärde kapitlet beskrivs vilken typ av studie som utfördes hos fallorganisationen och 
undersökningens arbetsgång. Till sist avslutas kapitlet med en beskrivning av verksamhets- 
och nulägesanalysen. 
 
Kapitel 5 Analys och resultat av undersökningen 
I femte kapitlet behandlas undersökningens forskningsfrågor. Frågorna besvaras av det 
empiriska materialet i en analys- och resultatpresentation. 
 
Kapitel 6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsatser genom att besvara på forskningsfrågorna. 
Därefter följer en diskussion och rekommendationer för den specifika fallorganisationen och 
andra stora verksamheter. Vidare presenteras förslag till framtida studier och våra reflektioner 
kring arbetet.  
 
Kapitel 7 Referenser 
I sjunde kapitlet presenteras våra referenser varav: vetenskapliga artiklar, litteratur och 
elektroniska källor. 
 
Kapitel 8 Bilagor 
Kapitel 8 består av följande bilagor: Bilaga 1 – intervjuguide Lokalförvaltning, Bilaga 2 – 
intervjuguide verksamhetsanalysfrågor för Västfastigheter och Bilaga 3 - frågor till 
användarna. 
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2 Metod 
Denna undersökning är en kvalitativ forskning, då vi i första hand inte söker statistiska och 
kvantifierbara resultat. De metoder som undersökningen har som utgångspunkt kommer att 
motiveras i detta kapitel. Vidare kommer den intervjumetod som vi använt oss av att 
beskrivas. En beskrivning hur undersökningen uppfyller validitet och reliabilitet presenteras 
samt en sammanfattning av de valda metoder och forskningsprocesser av undersökningen 
redogörs i form av en figur. 

 
 

2.1 Kunskapsutveckling 
Med denna undersökning vill vi utveckla våra kunskaper kring ämnet som studeras. Enligt 
Goldkuhl (2011) ska det finnas en beskrivning på kunskapen som man vill vidareutveckla. I 
denna beskrivning analyseras det kunskapsbidrag som kommer att genereras. Detta för att se 
till att det skapas ett värdefullt bidrag. Man gör en kunskapsbeskrivning. Utifrån 
beskrivningen utgörs kunskapsbehovet som är väsentligt för studiens metod för 
kunskapsutvecklingen. Goldkuhl (2011) menar att kunskapsutvecklingen kan delas in i olika 
kunskapsformer beroende på vilken typ av kunskapsutveckling forskaren vill uppnå. Med 
hjälp av en egen kunskapsbeskrivning som formulerades utifrån bakgrunden och syftet 
konstaterade vi att kunskapsbehovet är: Vilka faktorer ska man tänka på vid införande av ett 
tredjepartssystem i en stor verksamhet? I denna studie vill vi utöka våra kunskaper om att 
lyckas införa ett informationssystem i en stor verksamhet. Våra förväntade resultat är att finna 
framgångsfaktorer för att lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. Vi anser att genom 
tolkningar, ökad förståelse och studiering av kunskapsbehovet kan den förväntade 
kunskapsutvecklingen uppnås.   
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Genom att identifiera kunskapsbehovet för denna studie har vi förhållit oss till det 
hermeneutiska förhållningssättet. Detta förhållningssätt innebär att studera, tolka och skapa en 
förståelse kring verkligheten (Rosenqvist & Andrén, 2006). Vi anser att de förväntade 
resultatet för denna studie kan nås genom att tolka verkligheten. För att svara på 
forskningsfrågorna har vi studerat ett verkligt fall om hur man kan lyckas införa ett IS i en 
stor verksamhet. Vi har tolkat det som vi sett, hört och läst. Vi har haft en reflekterande och 
beskrivande inställning till det som undersökts. Till en början har vi i vårt arbete utgått från 
våra egna erfarenheter och kunskaper. Det hermeneutiska förhållningssättet har en bra 
sammankoppling med vår undersökning, då vi under arbetets gång erhållit mer kunskap och 
utökad förståelse för de problem vi studerade (Rosenqvist & Andrén, 2006). Det betyder att vi 
har hållit oss till ett tolkande förhållningssätt (tolkningslära). Enligt Rosenqvist & Andrén 
(2006) delas tolkningen in i flera steg:  
 
Steg1. skapa en helhetsbild från det empiriska materialet, där vi exempelvis har fått en 
förståelse av hur en organisation är uppbyggd samt kunnat identifiera behov utifrån 
information från olika intressenter och dokument underlag. 
 
Steg2. söka efter mönster i materialet, här har vi exempelvis grupperat in olika typer av 
information som har lett till att vi funnit ett mönster i det framtagna materialet. Exempelvis 
kunde vi gruppera in olika intervjuer ifrån intressenter beroende på deras uppfattning om det 
eventuella nya arbetssättet. 
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Steg3. jämföra mönster som andra forskare funnit, utifrån andra forskares antaganden kunde 
vi jämföra det med det mönster vi funnit. Vi fann exempelvis ett mönster från ett antal 
intervjuer med intressenter som var emot det IS som skulle införas, trots den stora nyttan IS 
skulle medföra. 
 
Steg4. gå tillbaka till de mönster som man själv fann, fast med en mer fördjupad förståelse 
och som sedan gör att man kan dra sina slutsatser för undersökningen (Rosenqvist & Andrén, 
2006). När vi hade analyserat vårt insamlade material, funnit mönster samt läst andra 
forskares antaganden, kunde vi komma fram till en slutsats. 
 

 
 

Figur 1, Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim, 2002) 
 

2.3 Forskningsmetod 

2.3.1 Kvalitativ forskning 
Studien har en hermeneutisk utgångspunkt, då vi vill få kunskaper på hur man kan lyckas 
införa ett IS i en stor verksamhet. Då hermeneutiken förhåller sig till tolkningsläran som är att 
tolka verkligheten i form av ord (Patel & Davidson, 2011). Därför anser vi att denna 
undersökning är en kvalitativ forskning. Då vi i första hand inte söker statistiska och 
kvantifierbara resultat utan vi vill försöka finna essensen, dvs. finna kvalitén i vår studie. 
Denna forskningsmetod framhäver ord istället för kvantifiering insamling och analys av data 
(Patel & Davidson, 2011).  
I en kvalitativ forskning använder man sig av ex. fallstudier och djupintervjuer (Patel & 
Davidson, 2011). Vi har djupintervjuat några av organisationens ledning och kärnintressenter 
för vår studie. Vi undersökte ett verkligt fall där vi båda har medverkat och anser därför att vi 
använt oss av ovanstående metod. Vår studie fokuserade mest på att få djupare kunskaper och 
förståelse om hur man kan lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Vidare 
anser vi att denna studie innebär ett förändringsarbete i en organisation, därför är en kvalitativ 
forskning passande. Vi har även varit på studiebesök hos en organisation där ett liknande 
informationssystem som i fallorganisationen har införts och används idag. Detta studiebesök 
gav oss mer djupgående kunskaper och var till stor hjälp för att initiera vår studie. Enligt 
Wallén (1996) är fördelen med en fallstudie att man får djupgående kunskaper om sin 
undersökning, dvs. studera verkliga förhållanden och att kunskapen kan framställas mer 
detaljerad. 
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2.3.2 Induktiv 
Om man gör en studie utifrån en teori, där kan man exempelvis bekräfta eller utesluta en teori 
genom observationer, har man då utgått ifrån en deduktiv strategi (Bryman & Bell, 2011).  
Däremot induktion handlar om att dra slutsatser med hjälp av empirisk data/observationer, 
dvs. att bygga teori (Bryman & Bell, 2011). 
Vi vill generera teorier i form av framgångsfaktorer genom att tolka det studerade 
forskningsobjektet och då framgår det en induktiv inställning.  
 
Vi började med att undersöka vårt problemområde med hjälp av den teoretiska referensramen, 
för att därefter finna orsak och lösning, dvs. teorier. Med hjälp av våra forskningsfrågor som 
utgångspunkt har vi uppnått ett resultat och en slutsats. 
 
Insamlingen av data beskrivs i nästa avsnitt. 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Sekundär datainsamling 
Sekundär datainsamling är när man använder sig av befintlig data som finns i andras 
undersökningar såsom olika typer av rapporter, vetenskapliga artiklar, litteratur, dvs. all data 
som redan är insamlad av andra forskare (Bell, 2006). 
 
Vi har använt oss av sekundär data i denna uppsats, varav böcker och vetenskapliga artiklar 
som är relevanta för vårt ämne. För att finna vetenskapliga artiklar har vi använt oss av 
SUMMON från biblioteket i Högskolan i Borås, Google Scholar och internetsökningar samt 
förslag från exempelvis vår handledare. I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensramen 
som består av tidigare forskningar och begrepp i förhållandet till uppsatsämnet. Teorierna har 
samlats utifrån forskningsfrågorna och undersökningens syfte, allt detta för att få mer 
kunskaper kring om hur man kan lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. Vi har försökt 
finna aktualiserade källor.  
 

2.4.2 Primär datainsamling 
Är data som en forskare samlat in, analyserat och dokumenterat för första gången genom t.ex. 
observationer, intervjuer eller enkäter (Bell, 2006). 
Den primär data vi använt oss av baseras på undersökningens empiri som hämtades från bl.a. 
Intervjuer och den har även baserats på organisationens dokumentunderlag som vi fick ta del 
av. 
 

2.4.3 Intervjuer 
Intervjuerna utfördes för att få en djupare förståelse om hur man kan lyckas införa ett IS i en 
stor verksamhet. De intervjutyper vi använt oss av är semistrukturerade och en del 
ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att samma frågor ställs till alla 
intervjupersoner men deras svar kategoriseras inte jämfört med en strukturerad intervju 
(Jacobsen, 2002). I en semistrukturerad intervju lämnas det fritt för intervjupersonerna att 
komma med egna åsikter genom s.k. öppna svarsalternativ (Jacobsen, 2002). En ostrukturerad 
intervju kan ses som en kvalitativ analys med generella frågeställningar och här låter man 
respondenten istället styra och man kan även ställa följdfrågor (Jacobsen, 2002). 
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En del av våra intervjuer förbereddes på ett semistrukturerat sätt och några utfördes mer 
ostrukturerat där vi gjorde plats för spontana frågor och svar. Dem intervjuer som förbereddes 
på ett semistrukturerat sätt skapade vi en intervjuguide med frågor som skulle vara lämpliga 
för just den intervjun, men vi lämnade alltid plats åt respondenten. Inför varje intervju e-
postade vi alltid frågorna till respektive intervjuperson för att dem skulle få en uppfattning av 
intervjuämnet. På detta sätt kunde intervjupersonen planera vårt möte med rätt avsatt tid och 
plats. Vid varje intervju följde vi även Dalens (2008) rekommendationer som är: att först 
presentera sig, återberätta anledningen till besöket och vad informationen kommer att 
användas till. Dessa rekommendationer följdes för att få intervjupersonerna att känna sig mer 
bekväma med intervjun. Exempelvis när vi tog kontakt med driftcheferna hade vi med oss vår 
intervjuguide med öppna svarsalternativ. På detta sätt kunde vi få en förståelse för driftens 
behov och driftchefernas åsikter om att införa ett tredjepartssystem i organisationen. 
 
Under vår undersökning ville vi ta reda på slutanvändarnas åsikter om det nya arbetssättet, 
deras behov och arbetsprocesser. Därför ansåg vi att en semistrukturerad intervju var 
passande. Vi skapade några grundfrågor för att kunna initiera intervjun och få respondenten 
att börja uttala sig. När intervjupersonerna väl kom till tals och framhävde sina egna åsikter 
fann vi då utrymme för att ställa följdfrågor till dem.    
I en intervju kan man ha slutna eller öppna frågor (Jacobsen, 2002). Slutna frågor kan 
beskrivas som JA och NEJ frågor (Jacobsen, 2002). Öppna frågor beskrivs som en fråga som 
inte har ett givet svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Våra intervjuer som genomfördes innehöll 
mestadels öppna frågor. Då vi ville få fram intervjupersonernas åsikter och relevant 
information för vår studie. Utifrån intervjuerna ökade våra kunskaper och förståelse för hur ett 
införande av tredjepartssystem i en stor verksamhet kan gå till. Vilket ledde till att vi fann ett 
mönster eller/och beteende som visade tydliga brister och möjligheter för att lyckas införa ett 
IS i en stor verksamhet. Genom intervjuerna kunde vi exempelvis överskåda att ingen av 
slutanvändarna var delaktiga i kommande införande av tredjepartssystemet i 
fallorganisationen, trots att detta system kommer att vara deras framtida arbetsredskap.  
 
Vid en intervju är det viktigt att inleda med neutrala frågor för att få intervjupersonen att 
känna sig lugn och väl till mods (Dalen, 2008). Hos fallorganisationen räknade vi med att en 
del av arbetarna skulle ha negativa åsikter om vår studie. För att motverka detta valde vi att 
vara tydliga och neutrala i våra frågeställningar samt framhäva syftet med vårt arbete. 
Dessutom fick alla som deltog i vår undersökning välja om dem ville vara anonyma eller inte, 
detta gjorde att vi fick allt fler positiv respons och intervjupersonerna blev mer villiga att 
svara på våra frågor. 
 
På ett studiebesök som vi deltog i ansåg vi att det var väsentligt att ställa öppna frågor. 
Eftersom vi ville få mer kunskap och information om hur den organisationen lyckades införa 
det informationssystemet som fallorganisationen vill använda sig av. På detta vis kunde vi få 
en uppfattning om vilka faktorer, risker och problem som kan uppstå vid ett sådant införande i 
en stor verksamhet.  
 
Vi valde att spela in alla våra intervjuer. Genom att spela in intervjuerna kunde vi lättare 
fånga upp det som sagts. Vi valde att spela in via vår inkorporerade diktafon i våra 
smartphones. Att få spela in en intervju kan även vara en känslig fråga. Intervjupersonen kan 
kännas sig förolämpad, därför kan det vara bra att fråga personen om man får tillåtelse att 
spela in intervjun (Jacobsen, 2002). Vilket vi gjorde inför varje intervju. 
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I varje intervju förde vi anteckningar. Nackdelen med denna metod är att man minskar 
ögonkontakten med intervjupersonen för att man sänker blicken mot anteckningarna och då 
kan det hända att man missar något viktigt (Jacobsen, 2002). Däremot att föra anteckningar 
kan fungera som en signal till respondenten att det som sägs är intressant (Jacobsen, 2002). 
För att inte missa något viktigt valde vi att en av oss skulle anteckna men att båda kunde spela 
in på smartphonen och en skulle bara lyssna på intervjupersonen. Men samtidigt skulle vi 
båda vara uppmärksamma på vad som sades och vara beredd på att ställa följdfrågor till 
respondenten. 
 
Intervjuer kan äga rum på distans med hjälp av tekniska hjälpmedel som till exempel telefon, 
e-post eller fax (Jacobsen, 2002). En nackdel med distansintervjuer är att man ibland måste 
upprepa frågorna, då intervjupersonen inte uppfattat frågan riktigt (Jacobsen, 2002). Men det 
kan även vara fysiskt krävande, vad gäller fysiska intervjuer, dvs. man måste hela tiden vara 
närvarande för att kunna ta till sig det som sägs (Jacobsen, 2002). När en intervju genomförs 
på distans blir det naturligtvis ingen riktig intervjueffekt som vid en intervju i en fysisk miljö 
(Denscombe, 2009). Med intervjueffekt menas att både respondenten och forskaren har en 
påverkan på intervjun (Denscombe, 2009). Intervjuobjektet svarar olika beroende på deras 
bakgrund och erfarenheter (ex. ålder, kön, yrke, klass) (Denscombe, 2009). Intervjuaren 
påverkar även respondentens svar beroende på hur intervjuarens identitet uppfattas av 
respondenten (Denscombe, 2009). I vissa fall kan respondenten svara på ett sådant sätt som de 
tror att intervjuaren i fråga förväntar sig (Denscombe, 2009). Vi vet inte riktig hur vi 
uppfattades av intervjupersonerna och hur detta påverkade deras svar. Men vi försökte vara så 
neutrala som möjligt och ha en medveten ställning till Denscombes (2009) teori om 
intervjueffekt. Vi presenterades oss alltid på ett sätt som inte skulle verka stötande eller få en 
obehaglig känsla för den intervjuade.  
 
Däremot kan det vara lättare att ta till sig intervjupersonens personliga åtagande vid en fysisk 
intervju (Dalens, 2008). I vårt fall har våra intervjuer mestadels genomförts i en fysisk miljö. 
Intervjupersonen fick alltid välja en plats där hon/han kände sig mest bekväm i. En del av våra 
intervjuer genomfördes på distans, exempelvis via e-post och telefon. Detta var för att oftast 
hade intervjupersonerna inte tid med att boka in en intervju med oss i en fysisk miljö. 
 
I figuren här nedan markeras den intervjustruktur vi mestadels använt oss av. 
 

 
 
Figur 2, Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002) 
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2.4.4 Urval 
Våra deltagare valdes inte slumpmässigt utan handplockades för att bidra på bästa sätt till vår 
undersökning. Vi utgick från dessa urvalskriterier (Dalens, 2008) när vi valde deltagarna: 
 

• Sekundära faktorer: man väljer deltagare utifrån information man tidigare fått. 
• Okonstlade faktorer: deltagarna väljs medan undersökningen pågår. 
• Avgränsningar homogenitet - heterogenitet: man väljer inte allt för lika eller för 

olika deltagare. 
• Kompetens för metoden: deltagare som är relevanta endast för studien. 

 
Vi började med att göra upp en plan på hur våra intervjuer skulle planläggas. Vår första 
intervju/möte skedde med en teknisk chef och vår handledare på fallorganisationen 
(sekundära faktorer). Detta för att få en grunduppfattning om läget och behovet i deras 
verksamhet. Vid ett tidigare tillfälle hade fallorganisationen försökt införa detta 
informationssystem utan att lyckas. Därför bestämde vi att initiera denna undersökning med 
ovanstående möte. Där kunde vi få översiktlig information om varför dem misslyckades med 
införandet. Detta gav oss en grund för att vidare fortsätta med undersökningen. Vid detta möte 
fick vi vägledning om vilka vi kunde intervjua, kontakta och få ytterligare information om 
införandet. På detta viset kunde vi kartlägga de olika problem och möjligheter vi såg med det 
kommande införandet. Vilket ledde till en klarare bild på hur man kan lyckas införa ett 
tredjepartssytem i en stor verksamhet. 
 
Vidare valde vi att gå på studiebesök där vår andra intervju ägde rum. Intervjupersonerna 
innefattade: projektledare (IT-chef) och slutanvändare (sekundära faktorer). Dessa 
intervjupersoner valde vi för att dem har en stor påverkan på vår studie, då 
informationssystemet som vill införas hos fallorganisationen används redan hos den 
organisation vi besökte. Genom att få information om hur den besökta organisationen 
lyckades införa informationssystemet i deras arbetssätt, hjälpte det oss att kunna jämföra det 
med vår fallstudie. Vilket ledde vidare till ännu mer kunskaper om att kunna lyckas med ett 
införande. 
 
Vi valde även att utföra ett fåtal korta semistrukturerade intervjuer med dem anställda på ca 
25 personer på driftsektionen i fallorganisationen. Vilket gav oss mer information om 
slutanvändarnas behov, synpunkter och deras arbetssätt (kompetens för metoden). Driftens 
anställda kommer att vara slutanvändarna för kommande informationssystem. Därför ansåg vi 
att det var väsentligt att intervjua dem. Med hjälp av dessa intervjuer kunde vi komma fram 
till en av dem viktigaste framgångsfaktorer (involvera användarna). Vi insåg hur lite 
delaktighet slutanvändarna har vid kommande införande.  
 
Vi insåg i undersökningen att en nuläges- och verksamhetsanalys behövde utföras. Därför såg 
vi ett behov av att välja fler deltagare (okonstlade faktorer) till vår undersökning. Vi valde 
deltagare som hade kunskaper om olika delar av fallorganisationens verksamhet. Detta för att 
få en klarare bild på hur man kan lyckas med införandet av ett informationssystem. 
 
Våra deltagare valdes utifrån urvalskriteriet: Avgränsningar homogenitet - heterogenitet. Dvs. 
att vi inte har valt alltför lika (brett) eller för olika (smalt) typer av deltagare. Detta för att få 
en god grund till vår undersökning. En grund där man får åsikter både från arbetarna och 
ledningen. På detta viset får man en större uppfattning hur rollerna och ansvaret ser ut vid ett 
sådant införande. Vilket kan underlätta att veta när man vill lyckas med ett införande av ett IS. 
Det är även enklare att veta vem man ska vända sig till om problem skulle uppstå. 
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2.5 Analysmetod 
Vår undersökning baseras på ett induktivt synsätt, då vi använt oss av kvalitativa 
insamlingsmetoder såsom semi- och ostrukturerade intervjuer. De förväntade resultatet är att 
skapa teorier i form av framgångsfaktorer för att lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. Den 
teorin skapades av datainsamlingen på ett iterativt sätt. Därför har vi använt oss av 
analysmetoden “Grounded theory” för att analysera våra insamlade data. Vilket innebär en 
kvalitativ dataanalysmetod där teori deriveras från data samt systematiskt samlas och 
analyseras genom hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011). Datainsamlingen och 
analysen utförs parallellt i ett iterativt tillvägagångssätt, då dem refererar till varandra 
tillsammans med eventuella teorier (Bryman & Bell, 2011). De intervjuer vi utfört har spelats 
in och sedan transkriberats. Vidare har vi gjort en sammanfattning av alla intervjuer i form av 
text. Sedan har materialet helhetsanalyserats för att sedan gruppera data utifrån 
forskningsfrågorna samt för att lättare kunna ha en översikt och välja ut vilken data som anses 
relevant för vår undersökning.  
 

2.6 Utvärderingsmetod 

2.6.1 Validitet och reliabilitet 
För att en forskning ska anses som giltig ska den uppfylla dessa två krav (Jacobsen, 2002): 
  

• Validitet, empirin måste vara valid, dvs. giltigt och relevant. 
• Reliabilitet, empirin man samlat in ska ha ett reliabelt förhållningssätt, dvs. att den 

ska vara pålitlig och beprövad. 
 
När man samlar på sig olika typer av empiri ska man alltid ha i baktanken att få tag i de källor 
som anses relevanta för undersökningen som utförs då, detta är vad validering står för 
(Jacobsen, 2002). I vår undersökning har vi utgått från våra forskningsfrågor vid insamling av 
information, intervjuer och teorier som i sin tur bidrar till validitet. 
 
Reliabilitet betyder att man kan lita på undersökningen (Jacobsen, 2002). Utifrån de metoder 
och förhållningssätt vi använt oss av i vår studie har vi uppnått en hög reliabilitet. 
Exempelvis våra intervjuer har utförts på personer som är relevanta för vår studie, det är 
personer som dagligen arbetar med projekt, system- och verksamhetsutveckling samt andra 
relevanta arbetsuppgifter för vår undersökning hos bl.a. fallorganisationen. 
Jacobsen (2002) påstår även att man kan bedöma respondentens kunskap inom ämnet. 
Intervjun med projektledaren, som ägde rum på studiebesöket, visade det sig att ha en stor 
erfarenhet vad gäller informationssystem och IT- projekt.  
 
Vi har utfört en kvalitativ undersökning där validitet och reliabilitet bedöms på ett annorlunda 
sätt, då den inte kan bevisas med siffror (Patel & Davidson, 2011). I en kvalitativ 
undersökning ska man enbart inte ange hur datainsamlingen har gått till utan även hur data har 
bearbetats samt hur resultatet har vuxit fram under hela forskningsprocessen (Patel & 
Davidson, 2011).  
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En kvalitativ forskning kan följa dessa kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 2011): 
 
1. Tillförlitlighet 
(credibility) 
 

2. Applikation 
(transferability) 

3. Autenticitet 
(dependability) 

4. Konfirmering 
(confirmability) 

• Informativ validitet 
o Beskrivning av 

förståelse 
o Redogörelse av 

datainsamling 
o Urvalsbeskrivning 
o Redogörelse för 

analysprocessen 
 

• Kontroll av deltagare 
• Triangulering 

 • Kvalitet på tekniskt 
redskap 

• Kvalitén på 
undersökaren 
o Beskrivning av 

förståelse 
o Undersökarens 

kapacitet 
o Undersökarens 

kapacitet 
o Kvalitén på 

forskarens 
handledning 

 

 
Tabell 1, Kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 2011) 
 

1. Tillförlitlighet (credibility) – Är resultaten att ha förtroende för?  
 

• Informativ validitet, är hur forskaren beskriver hur forskningsprocessen påverkar den 
valida kunskapen (Bryman & Bell, 2011). Detta kvalitetskriterium består av (Bryman 
& Bell, 2011): 

 
o Beskrivning av förståelse, forskaren redogör en egen tolkning utifrån sin 

bakgrund, erfarenheter och kunskaper (Bryman & Bell, 2011). I vårt fall är vi två 
systemvetare studenter som har under tre års utbildning skaffat oss teorier om bl.a. 
systemutvecklings- och IT-projekt. Vi har utgått från våra egna erfarenheter och 
kunskaper, därefter applicerat detta i vår forskningsprocess. 
 

o Redogörelse av datainsamling, vi började med att skapa oss relevanta 
forskningsfrågor samt finna passande teorier till vår undersökning. Vi samlade 
data utifrån intervjuer och dokument underlag. Efter att ha samlat in all data till vår 
undersökning utfördes en dataanalys. Vilket innebar att skapa olika kategorier och 
koncept utifrån den insamlade data. Detta för att vidare finna “en teoretisk 
mättnad”, vilket innebär att varken ny eller relevant data anses behövas (Bryman 
& Bell, 2011). När man funnit en teoretisk mättnad kan hypoteser genereras 
(Bryman & Bell, 2011). Därefter finns möjlighet, om behov finns, återgå iterativt i 
processen (se figur 3 på nästa sida, processen av datainsamling) (Bryman & Bell, 
2011). 
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Figur 3, Processen av datainsamling (Bryman & Bell, 2011) 
 

o Urvalsbeskrivning, deltagarna har valts ut tillsammans med vår handledare och 
den tekniska chefen (på fallorganisationen), dvs. vi har handplockat de relevanta 
personerna för vår undersökning. 

 
o Redogörelse av analysprocessen, vi har utfört en analys av allt material som vi 

samlat in utifrån analysmetoden “Grounded theory”. Som innebär en kvalitativ 
dataanalysmetod där teori deriveras från data samt systematiskt samlas och 
analyseras genom hela forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2011). 
Datainsamlingen och analysen utförs parallellt i ett iterativt tillvägagångssätt, då 
dem refererar till varandra tillsammans med eventuella teorier (Bryman & Bell, 
2011). Vi har helhetsanalyserat intervjuerna för att sedan gruppera data utifrån 
forskningsfrågorna samt för att lättare kunna ha en översikt och välja ut vilken data 
som anses relevant för vår undersökning.   

 
• Kontroll av deltagare, felaktiga tolkningar och missförstånd korrigeras av källan (ex. 

intervjupersoner) (Bryman & Bell, 2011). Detta har inte förekommit med 
informanterna i denna undersökning. Då vi varit noggranna från första början vad 
gäller missuppfattningar med deltagarna.  

 
• Triangulering, man tenderar att uppfatta fenomenet ur flera perspektiv (Bryman & 

Bell, 2011). Intervjupersonerna i vår undersökning har olika relationer/uppfattningar 
till problemet (att införa ett IS i deras arbetssätt). Då uppstår det s.k. källtriangulering. 

Forskningsfrågor utifrån 
undersökningens syfte 

Teoretiska exempel från andra 
forskare 

Samla data utifrån intervjuer 
och underlag 

Analysera all data (skapas 
koncept och kategorier) 

Funnit teoretisk ”mättnad” 

Generera hypoteser 
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Men detta är inget negativt för vår undersökning, då vi ville uppnå olika perspektiv på 
problemet/fenomenet. Detta för att så utförligt som möjligt kunna svara på våra 
forskningsfrågor (Vilka faktorer ska man tänka på vid införande av ett 
tredjepartssystem i en stor verksamhet?). Det är intressant vad exempelvis 
ekonomichefen har för åsikter och hur slutanvändarna känner inför en sådan 
förändring (att införa ett IS i deras arbetssätt).  

 
2. Applikation (transferability) – Är resultaten överförbart? 

 
I en kvantitativ studie definieras generaliserbarheten av forskaren medan i en 
kvalitativ studie (som denna) är det läsaren som avgör generaliserbarheten med hjälp 
av forskarens beskrivning på hur man gick tillväga och vad som upptäcktes vid slutet 
av undersökningen (Bryman & Bell, 2011).  
   
Vad av resultaten kan appliceras? För vem/vilka är resultaten användbara? Under vilka 
lämpliga egenskaper går resultaten att tillämpa? (Bryman & Bell, 2011). 
En av våra punkter i resultatet är extra viktigt att ta hänsyn till och applicera det i en 
stor verksamhet, nämligen användardeltagande. Dvs. att slutanvändarna, av det “nya” 
IS som ska införas i verksamheten, ska alltid delta och kunna medverka från första 
början. Detta för att kunna uppnå ett positiv resultat vid införandet och undvika 
motstånd och problematiska faktorer. 
Vårt resultat kan tillämpas i stora verksamheter som är i samma behov som 
fallorganisationen, dvs. hur man kan lyckas vid införande av ett IS i en stor 
verksamhet? 
Förutsättningar skall vara att ha ett behov av ett IS i en stor verksamhet.  
 

3.  Autenticitet (Dependability) – Kan resultaten vara relevant för alltid? 
 
I en kvantitativ studie mäter man tillförlitligheten med indikatorer man använt sig av 
(Bryman & Bell, 2011). I en kvalitativ studie, som vår undersökning, kan både teknisk 
utrustning och människor anses som “mätinstrument” (indikatorer) (Bryman & Bell, 
2011). Men dessa ska även uppfylla pålitlighet i den uppgift som är förbestämda att 
utgöra (Bryman & Bell, 2011). Reliabiliteten uppfylls genom dessa punkter (Bryman 
& Bell, 2011): 

 
• Kvalitén på teknisk redskap, beroende vilken typ av teknisk utrustning som används 

kan ljudkvaliteten variera (Bryman & Bell, 2011). Detta kan leda till exempelvis att 
man kan ha svårt att höra och därmed missuppfatta vad som sägs i det inspelade 
samtalet (Bryman & Bell, 2011). Därför är det viktigt att ställa sig dessa frågor: 
Vilken bandspelare ska användas? Inbyggd mikrofon eller separat mikrofon? (Bryman 
& Bell, 2011). 
Intervjuerna som utfördes i vår undersökning har spelats in med en inbyggd diktafon 
som finns i våra smartphones. Som för övrigt har en väldigt bra inbyggd mikrofon som 
dämpar störande ljud och fokuserar på människans röst. Detta gjorde det möjligt för 
oss att återigen lyssna igenom det som sades efter varje intervju utan att stöta på några 
ljudproblem. Ljudfilen sparades till en digital fil som gjorde det möjligt att 
transporteras utan att den utsätts för yttre påfrestelser. Exempelvis ett band kan lättare 
komma till skada i jämförelse med en digital fil. Alla ljudfiler sparades även i en 
gemensam online digital mapp. 
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• Kvalitén på undersökaren: 
 

o Beskrivning av förståelse, tidigare i texten har vi presenterat denna punkt. Vi har 
utgått från vår bakgrund, utbildning och erfarenheter samt applicerat detta 
medvetet och omedvetet under forskningsprocessen. Vår utbildning är mycket 
relevant med vår undersökning och därför anser vi att vår tolkning och förståelse 
är pålitliga. Dessutom har vi skaffat ytterligare kunskaper kring ämnet under 
uppsatsens gång. 
  

o Undersökarens kapacitet att göra bra iakttagelser/intervjuer, vi har fått 
instruktioner och information om hur man gör en bra intervju genom olika projekt, 
kurser och litteratur. Dessa kunskaper har förvärvats även genom praktik. Att ställa 
bra/relevanta typer av frågor är ett sätt att få till en bra intervju. Sedan finns många 
andra punkter man kan tänka på för att intervjun ska bli lyckad. Om intervju kan 
man läsa mer på avsnitt 2.4.3. 

 
o Undersökarens kapacitet till följsamhet mot data, har våra tidigare erfarenheter 

påverkat processen av datainsamlingen? (Bryman & Bell, 2011). Utifrån våra 
erfarenheter, började vi med att samla in data enbart från intervjupersonerna samt 
parallellt studerades olika teorier och forskningar. Men sedan upptäckte vi att detta 
inte skulle räcka för att svara på våra forskningsfrågor. Därför insåg vi att det 
behövdes även information från fallorganisationens dokument underlag och 
studera djupare deras verksamhet. Detta blev en bra kombination för vår 
datainsamling. 

 
o Kvalitén på forskarens handledning, vår handledare på fallorganisationen var 

Francisco Prieto som är IT-samordnare och driftingenjör. Han har jobbat på 
Västfastigheter i Göteborgs distrikt i ca 15 år och har goda kunskaper i hur 
verksamheten såg ut då och hur den ser ut idag samt vilka och hur fastighetssystem 
och andra informationssystem används i verksamheten. Dessutom har han en bra 
översikt på verksamhetens olika roller och ansvarsområden. 

 
4. Konfirmering/bekräftelse (Confirmability) - Har forskaren låtit sina egna attityder 

och värderingar påverka? (Bryman & Bell, 2011). Under forskningsprocessen har en 
neutral inställning alltid funnits med i baktankarna. Men det finns ingen garanti på att 
detta fullföljs helt, då det är svårt som människa att undgå helt sina värderingar och 
attityder (Bryman & Bell, 2011). För att undersöka vår objektivitet valde vi att dela 
med oss vår tolkning och förståelse av exempelvis nulägesanalysen med andra, såsom 
till vår handledare. Detta för att få en slags bekräftelse på att vi hade uppfattat data på 
ett relevant sätt. 
 

2.7 Metod sammanfattning 
Figur 4 här nedan omfattar en sammanfattning av forskningsprocesserna och dem valda 
metoderna i vår undersökning. Figuren nedan illustrerar även vårt syfte, hur man kan lyckas 
vid införande av ett tredjepartssystem i en stor verksamhet? Den valda metoden och 
undersökningens procedur baseras på undersökningens syfte. 
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Figur 4, Beskrivning av uppsatsens forskningsprocess 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet behandlar den teoretiska referensram som grundar sig i undersökningens syfte och 
forskningsfrågor samt begrepp som används i uppsatsen. 

 
 

3.1 Informationssystem 
En förklaring på IS är att det är ett system som med IT-stöd för samman, lagrar, behandlar och 
utdela information om en domän (organisation) (Goldkuhl, 1996). Informationssystemets 
syfte ska även gynna kommunikationen samt arbetet inom och mellan organisationer 
(Goldkuhl, 1996). 
 
Människor i en verksamhet använder sig av ett informationssystem för att genomföra en 
åtgärd, dvs. man “ställer” en fråga till informationssystemet och får svar och vice versa, alltså 
man interagerar med informationssystemet (Rainer et. al, 2007).  
Informationssystemet är anpassat till verksamheten med hjälp av olika termer och begrepp, 
detta för att känna igen sig i verksamhetsspråket (Haag et. al, 2004).  
 
Förklaringen för informationssystem innefattar tre faser, enligt Goldkuhl (1996): 
 

1. Till en början redogörs hur ett informationssystem skall byggas upp, dvs. att systemet 
tar användning av IT (informationsteknik). 

 
2. Därefter beskrivs funktionerna i informationssystemet: insamling/inmatning, lagring, 

bearbetning, återsökning, överföring och distribuera information för en domän.  
 

3. Och till sist beskrivs informationssystemets syfte: att gynna informationsöverföringen 
och arbetet mellan organisationerna. 

 
En figur på informationssystems funktioner visas på nästa sida. 
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! Domän!

förändrar! representerar!

Informationssystem! Människa!

svar!

fråga!

 
 
Figur 5, Ett informationssystems funktioner (Rainer et. al, 2007) 
 

3.2 IT- projekt 
För att genomföra en förändring eller förnyelse i en verksamhet brukar man använda sig av ett 
projekt (Wikström Ewa, 2000). Detta för att kunna uppnå målet på ett strukturerat sätt och få 
ett positivt resultat (Wikström Ewa, 2000). Ett projekt kan inte pågå hur länge som helst och 
den får inte vara för kort heller (Wikström Ewa, 2000). Det ska finnas en tidsplan med 
förbestämda milstolpar och slutdatum (Wikström Ewa, 2000). Att en verksamhet ständig är 
med i utvecklingen är inget projekt utan det är en process utan något bestämt slutdatum 
(Wikström Ewa, 2000). En definition för projekt är att det ska vara en unik/specifik uppgift, 
grupp och förändring i sammanhanget (Wikström Ewa, 2000). 
 
Att arbeta i projekt är allt vanligare idag i organisationer och företag (Tonnquist, 2008). Allt 
fler bygger upp sina organisationer med hjälp av projekt (Tonnquist, 2008). 
 
För att åstadkomma en utveckling i en verksamhet tillförs ett IT-projekt (Hughes & Cotterell, 
2009). Men IT-projektet i sig skapar inte själva utvecklingen utan är bara ett hjälpmedel för 
att ta till sig de önskade effekterna (Hughes & Cotterell, 2009). Ett IT-projekt tenderar att vara 
svåröverskådlig, därför att den syftar på att skapa en ny lösning som exempelvis ett 
informationssystem (Hughes & Cotterell, 2009). Detta medför i ett sådant projekt att man inte 
skapar några “synliga” framgångar förens man uppnått slutet (Hughes & Cotterell, 2009). När 
slutet är uppnått bör resultatet vara flexibelt då organisationer och företag ändras med tiden 
(Hughes & Cotterell, 2009). 
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Hughes & Cotterell (2009) beskriver att ett IT-projekt genomgår tre faser: förstudie, planering 
och projektgenomförande. Där man ställer sig frågor såsom: Är det värt att genomföra? Hur 
ska vi göra detta? (Hughes & Cotterell, 2009). 
  
Enligt Ottersten (2010) förekommer det tre typer av IT-projekt: 
 

• Första typen är där projektresultatet ska användas i den egna verksamheten, 
exempelvis ett fastighetssystem.  

• Det andra är där projektresultatet ska användas av människor utanför verksamheten, 
såsom göra en felanmälan via internet/webbsida.  

• Den tredje typen är när produkter produceras för försäljning. 
 

3.2.1 Varför misslyckas man med ett IT- projekt? 
Misslyckade IT-projekt har blivit ett allt vanligare problem inom organisationer och företag 
Craig et al. (2006). Det har ännu inte tagits fram en tydlig och godkänd förklaring om varför 
IT-projekt ibland misslyckas beskriver Craig et al. (2006). 
 
När man driver ett IT-projekt vill man alltid nå sina mål utan att misslyckas på vägen eller vid 
slutet, påpekar Craig et al. (2006). Tyvärr är det väldigt vanligt att IT-projekt misslyckas, 
detta kan bero på en eller flera faktorer (Craig et al., 2006). Craig et al. (2006) tar upp några 
orsaker till varför IT-projekt misslyckas: 
 

• Kunskapsbrist om verksamheten. 
• Ingen fokus på användaren/användarna. 
• Användarna har inte tillräcklig med utbildning. 
• IT är inte anpassat till affärsstrategin. 

 
Craig et al. (2006) påpekar även att dem största orsakerna till att IT-projekt misslyckas är 
främst ett ineffektivt ledarskap, brist på stöd från IT-avdelningen, omgjorda användarkrav 
samt omfattningen och komplexiteten på själva projektet. Effektiva projektresultat kan nås 
genom att hantera dem största projektriskerna under projektets livscykel (Craig et al., 2006). 
 
Ett avgörande motiv för att ett projekt ska lyckas är att få stöd från ledningen redan vid 
initiering av ett projekt (Hullberg, 2003). 
 
Ett IT-projekt sträcker sig vanligtvis över samtliga områden/avdelningar i en verksamhet, 
detta gör att det kan bli svårt att avgöra vem som är system ägaren (Craig et al., 2006). 
Ansvaret kan då vändas mot ledningen, som oftast varken har tid eller kompetens för att ta 
ansvar för IT-projektet (Craig et al., 2006). Därför är det en viktig faktor att ledningen bör 
vara med och ge stöd samt bli aktiva i projektets utveckling (Craig et al., 2006). 
 
Ett annat skäl varför IT-projekt misslyckas är för att man involverar användarna alldeles för 
sent (Schmidt et al., 2001). När man involverar användarna tidigt i projektet kan eventuella 
motstånd undvikas, då användarna kommer känna sig som en del av projektet och ser inte det 
som ett hot mot sig (Schmidt et al., 2001). 
 
Kunna handskas med risker i ett projekt är inte så lätt som man tror (Kappleman, McKeeman, 
& Zhang, 2006). Det finns inga riktiga riktlinjer att följa vad gäller riskhantering trots all 
tillgänglig teknologi vi använder oss av idag (Kappleman, McKeeman, & Zhang, 2006). Till 
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följd av detta är det därför viktigt att effektivt hantera risker och om inte detta görs finns det 
risk för instabila projekt (Kappleman, McKeeman, & Zhang, 2006).  
 
Nedan visas en lista av olika skäl till varför man inte lyckas alltid med ett IT-projekt 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). Det är väldigt vanligt att misslyckas enligt punkterna här 
nedan vid ett förändringsarbete, exempelvis när man ska införa ett IS i en verksamhet 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). Punkterna med tillhörande text är formulerade av Gräsberg 
och Hulteberg (2005): 
  

1. Sätta orealistiska mål 
 

En regel inom tekniken är att inte ge löfte om ett resultat som inte är rimlig. Detta kommer att 
medföra en misslyckad leverans. Istället ska man redan vid start vara realistisk, vilket innebär: 
inga falska löften och att man räknar med motstånd. Detta kan resultera i ett mer 
framgångsrikt slut (Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
  

2. Ingen fokus på användarna 
 
Med dagens teknik är det vanligt att i ett IT-projekt främst fokusera på att använda det senaste 
eller det största systemet och därmed glöms användarna bort helt. Man ska självklart finna de 
senaste eller det bäst anpassade systemet till organisationen, men bör ske med 
slutanvändarnas behov i baktanken. Ingen sympati för användarna kan generera motstånd 
inför leveransen (Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
  

3. Brist på teknikkunnighet 
 

Brist på teknikkunnighet i ett IT-projekt kan förlora trovärdighet hos informationsteknikerna. 
Om en projektledare ska driva ett IT-projekt är det viktigt att vara teknikkunnig för att 
åstadkomma med fungerande lösningar. Exempelvis man förväntas att projektledaren ska ha 
tekniska kunskaper som innebär att införa ett informationssystem (Gräsberg och Hulteberg, 
2005). 
 

3.2.2 Faktorer för att lyckas med införande av ett informationssystem 
Införandet av ett IS kräver en fördjupad planläggning och samarbete med användarna 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). Dessa aktiviteter kan medföra en mer resultatrikt lansering 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
 
Konsulter och experter är viktiga faktorer att ta hjälp av om organisationen eller företaget inte 
skulle ha den rätta kunskapen om exempelvis informationssystem införande (Gräsberg och 
Hulteberg, 2005). Stöd och vägledning är konsulternas och experternas främsta huvuduppgift 
för ett företag (Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
 
Gräsberg och Hulteberg (2005) har frambringat ett antal förslag för ett lyckat införande av ett 
informationssystem: 
 

• Sympati för krav och förväntningar som medarbetarna har. 
• Tydligt beskrivet vad informationssystemet kan leverera. 
• Se till att informationssystemets gränssnitt är enkelt att använda. 
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• Långsiktiga mål för informationssystemets utveckling men att kortsiktigt stimulera att 
använda informationssystemet. 

• Anslut användarnas arbetsprocess till informationssystemet, skapa dessa möjligheter. 
• I alla faser ska alla engageras. 
• Daglig systemuppdatering. 
• Inga falska löfte. 
• Ta inte något för givet. 
• Användarna får möjlighet att delta samt bidra med egna idéer och åsikter. 

 

3.3 Projektets faser 
För att styra ett projekt effektivt och för att göra processen begriplig delar man in projektet i 
olika faser (Tonnquist, 2008). Enligt Tonnquist (2008) är en vanlig indelning av ett projekt 
dessa fyra faser:  
 

• förstudie, 
• planering, 
• genomförande och 
• avslut. 

 
I kommande avsnitt här nedan kommer de två första faserna att redogöras, då vi anser att 
dessa faser passar vår studie bäst. Då vi deltagit i dessa två faser hos fallorganisationens IT-
projekt. 
 

3.3.1 Förstudie 
I förstudiefasen av ett projekt analyseras villkoren och själva uppgiften beskrivs detaljerat 
(Lundström & Rosander, 2009). Till en början genomförs en beskrivning av bakgrunden och 
nuläget (Lundström & Rosander, 2009). Därefter klargörs syftet med projektet, dvs. man 
definierar det som ska behandlas (Lundström & Rosander, 2009). Det kan vara ett krav, en 
fråga, en idé, ett problem eller ett behov som uppkommit (Lundström & Rosander, 2009). 
Därpå är det vanligt att utforma effektmålet man vill åstadkomma efter exempelvis vid ett 
införande av ett informationssystem (Lundström & Rosander, 2009). 
 
I denna fas görs även en lista med intressenter, då man identifierar de olika intressenter som 
ingår eller på något sätt berör projektet (Lundström & Rosander, 2009). Detta för att lättare ta 
sig igenom alla projektets faser samt finna behov och möjligheter (Lundström & Rosander, 
2009). Vidare kommer framtagning av förslag och lösningar (Lundström & Rosander, 2009). 
En metod att använda sig av för att analysera är en SWOT- analys (Lundström & Rosander, 
2009). SWOT- analysen redogör styrkor, svagheter, möjligheter och hot för respektive 
förslag, lösning eller annat som behöver analyseras (Lundström & Rosander, 2009). 
 
I denna projektfas, förstudie, kan även krav och en plan för genomförande fastställas 
(Tonnquist, 2008). En viktig del av ett projekt är att beskriva dessa krav för att kunna uppnå 
projektets resultat (Tonnquist, 2008). I form av en kravspecifikation presenteras de olika krav 
för produkten och projektet (Tonnquist, 2008). Innehållet och strukturen kan se olika ut för 
varje projekt beroende på vilken typ av projekt och metod man har använt sig av för att 
genomföra projektet (Tonnquist, 2008). 
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För att gå vidare till nästa fas som är planeringen, ska man enligt Jansson och Ljung (2004) 
ställa sig några frågor innan. Exempel på dessa frågor kan vara: Ligger uppgiften och 
projektets syfte inom organisationens omfattning? Vilka krav ska projektet uppfylla? Finns 
det rimliga tekniska och praktiska möjligheter att uppfylla kraven (kompetens, resurser, 
miljökrav, och så vidare)? (Jansson och Ljung, 2004). 
 

3.3.2 Planering 
Denna fas innefattar att projektdeltagarna arbetar med att utföra tids- och resursplaner, alltså 
man räknar fram kostnader, planerar arbetet och utför en riskanalys (Tonnquist, 2008). Detta 
är projektledarens ansvar att se till att jobbet blir gjort (Tonnquist, 2008). 
 
Planeringsfasen innebär främst att se till att få en helhetssyn på vad som ska göras och i vilken 
ordning, dvs. i en tidsplan (Tonnquist, 2008). En planeringsplan är viktig att utforma, därför 
att det annars kan vara svårt att veta var i processen man befinner sig och hur lång tid man har 
på sig att nå målet (Tonnquist, 2008).  
Det finns inte enbart en metod för planering av ett projekt utan det finns många (Tonnquist, 
2008). En av planeringsmetoderna som Tonnquist (2008) tar upp är närzonsplanering. Denna 
metod innebär att man ska planera projektets första delar på detaljnivå (Tonnquist, 2008). 
Resten av projektets delar ska endast innehålla milstolpar och generella aktiviteter (Tonnquist, 
2008). Tyvärr finns det en nackdel med denna planeringsmetod och det är att det kan vara 
svårt att få en uppfattning om kostnaderna, då dem generella aktiviteterna med tillhörande 
resurser inte är planerade i förväg (Tonnquist, 2008). 
 
I en tidsplan beskrivs det hur projektet kommer att drivas för uppföljning och 
kvalitetsgranskning under hela genomförandeprocessen (Tonnquist, 2008).  Tidsplanen kan 
enkelt förklaras som en aktivitetsplan med tidsaxel som innefattar en start, sluttid och 
varaktighet för varje aktivitet (Tonnquist, 2008). 
 
Projektets kostnad är även en viktig del i planeringsfasen (Tonnquist, 2008). För att beräkna 
detta krävs en förkalkyl (Tonnquist, 2008). Med denna förkalkyl kan man med hjälp av 
tidsplanen komma fram till kostnaderna för varje aktivitet samt få fram ett pris för diverse 
resurser (Tonnquist, 2008). När detta är klargjort beskriver Tonnquist (2008) att man ska 
multiplicera resurskostnaderna med tiden. 
 

3.4 Nuläges- och verksamhetsanalys 
En nulägesanalys innebär att granska verksamheten och kraven där projektet ska verkställas 
(Lundström och Rosander, 2006). När verksamheten ska utforskas är det viktigt att se över 
hur verksamheten fungerar i nuläget och därefter kunna se efter behov för att kunna ta fram 
kraven (Lundström och Rosander, 2006). 
 
Lundström och Rosander (2009) beskriver att en nulägesanalys görs för att få en inblick av 
verksamhetens aktuella läge. Analysen kan även användas för framtida planer (Lundström 
och Rosander, 2009). Analysen skall besvara verksamhetens nutida funktion och ta fram de 
problem som förekommer (Lundström och Rosander, 2009). En sådan utredning kan 
genomföras på sin helhet eller på några delar av verksamheten i frågan (Lundström och 
Rosander, 2009).  
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Goldkuhl & Röstlinger (1988) har en definition på hur en verksamhets/nulägesanalys skall 
utföras och den råder enligt följande: 
  

• Redogör för och förklara verksamhetens uppgifter och uppbyggnad. 
• Utforska vilka arbetsuppgifter som finns och vem som ansvarar för dessa. 
• Fördjupa dig i dem olika intressenters arbetssituationer. 
• Utföra en verksamhetsvärdering. 
• Förtydliga problem, mål och åtgärder. 
• Identifiera outvecklade potentialer i verksamheten. 

 
Tonnquist (2008) menar att det är projektledaren som ansvarar för nulägesanalysen. I detta 
fall är det viktigt att projektledaren sätter sig in i verksamheten, bl.a. i dess bakgrund och få 
ledningen att bli engagerade i detta också (Tonnquist, 2008). 
 

3.5 Kravhantering 
Eriksson (2008) fördelar hantering av krav i sex faser. Arbetet börjas med att föra samman 
alla krav, sedan ordna, prioritera, styrka, dokumentera, säkra kvaliteten för att slutligen 
administrera kraven (Eriksson, 2008). 
 
Till en början tar man hand om de generella kraven som ligger till grund för vidare arbete 
(Eriksson, 2008). När detta är gjort är nästa steg att kraven ska ordnas, dvs. det skall skapas 
en lätt struktur som kan enkelt ses över och skötas (Eriksson, 2008). 
Nästa steg är att sortera, dvs. sortera kraven efter prioritering (Eriksson, 2008). Detta menas 
med att de viktigaste kraven prioriteras, men även dem krav som inte är lika viktiga men som 
ändå måste vara med samt även andra krav som skall vara med men inte är så betydelsefulla 
(Eriksson, 2008). Man kan sammanfatta det som att man först tar fram de krav som ska 
verkställas och resterande krav som man skjuter till framtida planer (Eriksson, 2008). 
Steg nummer fyra innebär att styrka kraven, alltså att kraven skall dokumenteras (Eriksson, 
2008). Detta för att få en grund för kommande aktiviteter (Eriksson, 2008).  
I femte steget ska kraven kvalitetssäkras för att klargöra att rätt krav är dokumenterat 
(Eriksson, 2008).   
Sista steget behandlas ändringar i kraven, dvs. kraven administreras (Eriksson, 2008). 
 
Allt kravhanteringsarbete genomförs iterativt, dvs. det görs en del av kravhanteringsarbetet till 
en början och därefter förfinas kraven i ett antal iterationer (Eriksson, 2008). 
Denna fördelning ska tydliggöra vilka krav projektet har och hur det ska verkställas (Eriksson, 
2008). Produktkraven behandlar kortfattat de förväntade resultaten, dvs. vad som ska komma 
ut ur projektet (i vårt fall ett lyckat införande av ett IS i en stor verksamhet) medan 
projektkrav behandlar hur projektet ska verkställas (i vårt fall framgångsfaktorer för att lyckas 
med att införa ett IS) (Eriksson, 2008). 
 
Kravhanteringsresultatet är en kravspecifikation där alla krav som samlats in finns med 
(Eriksson, 2008). 
När kravspecifikationen består av många krav leder det till ett klarare projekt samt enklare att 
styra och bedöma (Tonnquist, 2008). Till sist bör det göras en avstämning så att kraven har 
uppfyllts, medger Lundström och Rosander (2009). 
 
Eriksson (2008) förklarar att använda sig av olika insamlingstekniker hjälper till att få en 
uppfattning av kraven. Vidare beskriver Eriksson (2008) exempel på olika insamlingstekniker 
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som är: workshops, intervjuer, enkäter och observationer. Utifrån workshops kan man på kort 
tid identifiera, strukturera och prioritera de viktigaste kraven (Eriksson, 2008). 
 
Man kan även stöta på problem med att samla in krav (Eriksson, 2008). Ett av problemen kan 
vara att slutanvändarna kan vara negativa till förändringen, vilket vidare kan skapa 
kommunikationsproblem (Eriksson, 2008). Det kan även vara så att slutanvändarna kan bli 
oengagerade, pga. andra faktorer som kan skapa motvilja (Eriksson, 2008). 
 

3.6 Kommunikation är en viktig del i en förändringsprocess 
När en organisation eller ett företag bestämmer sig att genomföra en förändring i 
verksamhetens arbetssätt är kommunikationen en viktig del att ta till vara på (Heide et al., 
2005). Detta för att den interna kommunikationen inte ska brista, vilket ligger till grund som 
största orsak till att ett förändringsarbete inte ens når initieringsfasen eller slutförs med ett 
positivt resultat (Heide et al., 2005). 
 
I ett förändringsarbete kan information och kommunikation gynna till att skapa engagemang 
och delaktigheter, hindra spridning av rykten, skapa en representativ förändringsprocess, 
dämpa oro och stress i en verksamhet (Heide et al., 2005). Som är vanliga beteenden vid ett 
förändringsarbete (Heide et al., 2005). 
 
Förståelse är även en viktig del i ett förändringsarbete då vi människor utgår från hur vi 
uppfattar en situation till hur vi tolkar den (Heide et al., 2005). Därför är både förståelse och 
kommunikation en mycket betydelsefull del i ett förändringsarbete (Heide et al., 2005). När 
förändringar utförs utifrån den kommunikation och information kan en förståelse och enighet 
skapas vilket ligger till grund för planering och gemensam handling (Heide et al., 2005). 
 

3.6.1 Stöd 
Gräsberg & Hulteberg (2005) antyder att själva förändringen skall stödjas och inte bara målet 
och resultatet. Själva förändringen skall även stödjas (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Att 
stödja innefattar även deltagande och godkännande av förändringen i minst tre olika faser 
(Gräsberg & Hulteberg, 2005): 
 

• Förändringen ska stödjas i den formella strukturen, 
• stöd hos de informella nätverk som finns i organisationen, 
• förändringen ska accepteras hos varje medarbetare. 

 
Om stödet misslyckas skulle förändringen inte gå att verkställa, eftersom att acceptansen och 
drivkraften inte skulle förekomma (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Varje förändring behöver 
varierande grader av stöd av verksamheten beroende av situationen (Gräsberg & Hulteberg, 
2005). 
 
Att påverka och förändra värderingar innefattar även stöd (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Att 
stödja mål idealen är som att sälja in idén/förändringen (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Målet 
med förändringen ska även kunna presenteras för resten av verksamheten (Gräsberg & 
Hulteberg, 2005). Denna presentation måste göras av en övertygande person/medarbetare, 
detta för att innebörden ska tolkas riktigt (Gräsberg & Hulteberg, 2005). 
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Hur stöd i en verksamhet kan se ut är beroende av dessa tre förutsättningar (Gräsberg och 
Hulteberg, 2005): 
 

• Organisationens vana för förändringar. 
• Hur förändringen kommer påverka medarbetarnas egen arbetssätt/situation? Dvs. vilka 

möjligheter det finns att förändringen uppfattas som negativ eller positiv. 
• För att förändringen ska lyckas, hur mycket stöd ska man ge till den specifika 

förändringen? 
 

Det största misstaget en organisation eller företag kan göra är att “trycka in förändringen”, 
dvs. att den införs drastiskt och utan att anpassa förändringen till sina medarbetare (Gräsberg 
& Hulteberg, 2005). Detta medför oftast mera kostnader, resurser och en dålig förändring 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
 

3.6.2 Innebörd och samhörighet 
Vi människor agerar på olika sätt i olika situationer och därför är det viktigt med 
meningsskapande och förståelse vid förändringar (Heide et al., 2005). Därför kan det uppstå 
problem när nya arbetssätt ska införas i verksamheten, då medarbetarna inte riktigt förstått 
vad som ska förändras eller hur det ska fungera i framtiden (Heide et al., 2005). När detta 
händer väljer oftast medarbetarna istället att fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare 
(Heide et al., 2005). Därför anser vi att det leder till motstånd mot det nya arbetssättet och 
förändringen. 
 
Det är viktigt att målbilden ingår i ett sammanhang och blir meningsfullt dvs. betyder något 
(Heide et al., 2005). 
För att kunna förstå varifrån behovet av förändringen kommer ifrån och hur allt hänger 
samman, är det därför betydelsefullt att målbilden ska ingå i ett sammanhang (Heide et al., 
2005). Förändringens bakgrund är även viktigt att ha klart så att målet och drivkrafterna 
bakom förändringen kan skapa en förståelse hos dem berörda (Gräsberg och Hulteberg, 
2005). Det är viktigt att belysa de positiva effekter och den nytta förändringen kommer att 
medföra (Gräsberg och Hulteberg, 2005). Då medarbetarna och alla som berörs av 
förändringen kommer att överväga de positiva och negativa effekterna av förändringen 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
 
Ledningen i en organisation eller ett företag tar oftast alla beslut bakom stängda dörrar 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). Detta kan leda till negativa förväntningar och i värsta fall 
motstånd från medarbetarna vid en förändring (Gräsberg och Hulteberg, 2005). Därför är det 
väsentligt att ge medarbetarna möjlighet att kunna påverka och delta i förändringsprocessen 
(Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
 

3.6.3 Resistans, orolighet och rykte 
Varför blir vi rädda när det sker förändringar? Det skapar oftast resistans och oroligheter samt 
att man tenderar att sprida rykte (Heide et al., 2005). Detta sker oftast pga. att man anser tappa 
kontrollen över situationen, det finns brist på information och det finns fasta riktlinjer inom 
gruppen (Heide et al., 2005). Att ge information och kommunicera med varandra löser en del 
problem, men tyvärr inte alla (Heide et al., 2005). Problemet ligger oftast i att man “tror” att 
den nya lösningen eller förändringen inte är en bra idé för verksamheten, trots att 
medarbetaren har förstått och vet syftet med förändringen så tycker medarbetaren ändå att det 
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inte är bra (Heide et al., 2005). Därför kan en sådan situation inte bedömas som ett 
kommunikationsproblem (Heide et al., 2005).  
 
För att förebygga olika typer av problem vid en förändring är det viktigt att ledningsgruppen 
och chefer lyssnar och förstår medarbetarnas kritik och bekymmer (Heide et al., 2005). Detta 
kommer med tiden att medföra kapaciteten att kunna hantera olika typer av oroligheter samt 
kunna diskutera och tydliggöra positiva och negativa effekter (Heide et al., 2005). 
 

3.6.4 Kommunikationskanaler 
Hur distribuerar man informationen? Med dagens teknik finns det olika verktyg och kanaler 
att göra informationen tillgänglig för olika typer av grupper, exempelvis i en verksamhet 
(Heide et al., 2005). Informationstillgänglighet för medarbetarna kan vara via e-post, 
dokumentation eller möte (Heide et al., 2005). Tillgänglighet av informationen om 
förändringsprocesserna är en självklarhet, men det är inte där problemet kan ligga, utan hur 
informationen uppfattas och innebörden av förändringen (Heide et al., 2005). Det är här man 
märker tydliga skillnader mellan information och kommunikation (Heide et al., 2005). Det är 
personligt hur man uppfattar en text eller en bild, det är här man skapar mening och förståelse 
för situationen (Heide et al., 2005). 
 

3.7 Att förstå varandra 
Ömsesidig förståelse eller samförstånd är viktigt att uppnå mellan alla deltagare som ingår i 
ett IT-projekt, detta för att kunna åstadkomma med ett tillräcklig bra resultat (Carlsson Sten, 
2000). Med detta menar Carlsson Sten (2000) att alla deltagare som ingår i ett IT-projekt ska 
kunna förstå varandra för att resultatet av projektet ska vara acceptabelt och att alla 
förhoppningar som finns uppfylls. 
 
Att förstå varandra är inget som kommer av sig själv eller per automatik, utan man ska följa 
vissa riktlinjer för att säkra sig att deltagarna har tolkat varandra på rätt sätt (Carlsson Sten, 
2000). Det är väldigt vanligt att i IT-projekt ta hjälp av olika fackord och abbreviationer för 
att säkerställa samförståndet (Carlsson Sten, 2000). De olika begrepp man använder sig av 
kan betyda olika för såsom ledningen eller slutanvändarna, i olika kontexter samt kan de olika 
termerna vara på engelska och svenska (Jönsson och Månsson, 1990). De olika termerna ska 
även uppfattas rätt av alla som deltar i en IT-projektgrupp (Jönsson och Månsson, 1990).  
Enligt Carlsson (2000) ska samförstånd nås i ett IT-projekt där man skapar bra lösningar för 
verksamheten, därför att samförstånd gynnar kommunikationen om exempelvis 
fastighetssystemets innehåll och krav. Då utgår alla deltagare utifrån samma 
tankebild/förutsättningar (Carlsson Sten, 2000).  
 
Självklart är det viktigt att man som systemutvecklare och beställare förstår och tolkar 
varandra på ett korrekt sätt, detta för att fastställa en mer korrekt kravspecifikation samt uppnå 
ett positiv resultat (Carlsson Sten, 2000). Om man inte har samma uppfattningar som 
utgångspunkt kan i diskussioner om IT-projektets krav öka risken för eventuella konflikter 
(Carlsson Sten, 2000).  
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3.8 Systemutveckling 
Det finns olika sätt att hantera en systemutveckling (Hökenhammar, 2001). Vid ett införande 
av ett informationssystem finns det tre olika vägar att skaffa sig ett IS (Hökenhammar, 2001). 
Den ena är att utveckla en egen, den andra är att anpassa/vidareutveckla de befintliga system 
som förekommer i verksamheten eller så köper man in ett standardsystem som man sedan 
anpassar till sin verksamhet (Hökenhammar, 2001). Vid en sådan utveckling bör systemet 
stödjas men inte enbart de aktuella och återkommande processerna (Hökenhammar, 2001). 
När en verksamhet ska förändras, omstruktureras informationen och kommunikationen samt 
en utveckling av datasystemet utförs (Goldkuhl, 1993). 
 
När en verksamhet arbetar med systemutveckling förekommer det oftast att man utvecklar 
systemet utan ta hänsyn till verksamhetens mål (Goldkuhl, 1993). Vidare kan det leda till att 
det ny implementerade informationssystemet inte är kopplat till verksamheten (Goldkuhl, 
1993). Om verksamhetsmålen inte motsvaras kommer inte heller kraven för 
informationssystemet att fullgöras (Goldkuhl, 1993). Därför bör utvecklingen av ett system 
koncentrera sig på verksamheten (Goldkuhl, 1993).  
 
För att säkerhetsställa att systemutvecklingen följer verksamhetsmålen råder Goldkuhl (1993) 
att använda sig av dessa punkter: 
 

• Systemutvecklingen skall vara välintegrerad i utvecklingen av verksamheten.  
• Ta användning och vidareutveckla slutanvändarnas kunskaper och deltagande. 
• Ge plats åt att lösa problem, nya åsikter och förverkliga mål. 
• Ta användning av det tekniska och verksamhets lösningar bör prioriteras i ordning. 

 
En systemutveckling har olika processer att gå igenom, där Goldkuhl (1993) delar in 
processerna i följande tre faser: verksamhets- och informationsbehovsanalys, 
datasystemrealisering och införande. I första stadiet ska verksamheten välja, värdera och 
anpassa det redan utvecklade systemet (Goldkuhl, 1993). I andra stadiet utförs en 
systemrealisering och i tredje stadiet ska informationssystemet införas i verksamheten 
(Goldkuhl, 1993). 
 
Här följer en modell av Goldkuhl (1993) som visar hur processerna i en systemutveckling ser 
ut: 
 

 
 
Figur 6, Systemutvecklingsgång (Goldkuhl, 1993) 
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3.9 Relationer och hantering av förväntningar 
Vid genomförande av ett projekt samarbetar vi människor med varandra, då vi träffas skapas 
det en relation (Carlsson, 2000). 
 
Våra förväntningar bestäms av känslor (Carlsson, 2000). Om våra förväntningar skulle ligga 
på samma nivå som hos de medverkande i IT-projektet skulle det uppstå ömsesidig förståelse 
(Carlsson, 2000). Vilket i sin tur skulle minska på onödigt missförstånd och inte påverka 
relationerna mellan projektmedlemmarna (Carlsson, 2000). 
 
Ryker (1997) förklarar närmare hur dessa förväntningar uppkommer med hjälp av sin modell 
som mer detaljerat förklarar att förväntningar uppstår utifrån tre indelningsgrupper: interna 
källor, externa källor samt tidigare erfarenheter. Här nedan finner man en detaljerad figur: 
 
 
 

 
 
Figur 7, Förväntningar som bildas utifrån detta mönster (Ryker, 1997) 
 
Muntligt engagemang, systemets användare samt kommunikation mellan varandra beskriver 
interna källor (Ryker, 1997). Externa källor däremot är det som fås utifrån, såsom media och 
litteratur (Ryker, 1997). De förväntningar som skapas utifrån externa källor anses mindre 
pålitliga än de interna källorna (Ryker, 1997). 
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3.10 Intressenter av systemet 
För att kunna införa ett informationssystem på det lämpligaste sättet är ett viktigt steg att ta 
fram de olika intressenter som berörs av systemet (Eriksson, 2008). Framtagning av 
intressenter sker i form av en lista, en s.k. intressentlista (Eriksson, 2008). En sådan lista kan 
även användas för att samla in krav till ett IS, då det är intressenterna som ställer de olika 
kraven (Eriksson, 2008). Varför är en intressentlista viktig? Det är systemets intressenter som 
har goda kunskaper i verksamhetens arbetsprocesser, rutiner, funktioner och 
område/avdelningar inom organisationen eller företaget (Eriksson, 2008). Intressenterna har 
även olika typer av krav och åsikter om IS som ska införas och kravställas, exempel på 
intressenter kan vara slutanvändare, kunder, chefer och andra system (Eriksson, 2008). Dessa 
intressenter ska därför komma till tals någon gång under förändringsprocessen och 
kravinsamlingen (Eriksson, 2008).  
 

3.11 Användarfokus 
Vid en utveckling eller ett inköp av ett informationssystem rekommenderas att ta hjälp av 
slutanvändarna, eftersom systemet kommer att användas av dem och då blir resultatet ett mer 
anpassat system efter vem som ska använda det och vad det ska användas till (Dickstein & 
Mills, 2000). Systemutvecklarna och ledningen i en organisation utgår oftast ifrån sig själva 
när man ska lösa problem eller skapa idéer (Dickstein & Mills, 2000). Detta leder till att man 
kan missa hur slutanvändarna egentligen tänker och använder sig av informationssystemet 
(Dickstein & Mills, 2000). 
Ett aktivt användardeltagande i utvecklings- och förändringsprocessen medför nöjdare 
slutanvändare vid införande av ett informationssystem, detta för att användarna känner sig 
delaktiga samt upplever ett visst ägandeskap och tillfredställelse (Barki & Hartwick, 1994). 
Därför att det togs hänsyn till deras behov och önskemål (Barki & Hartwick, 1994). Dessa 
användare som varit aktiva kommer även ha en större förståelse för hur informationssystemet 
fungerar och vad den medför (Barki & Hartwick, 1994). 
 
Vid genomförande av en förändring eller systemutveckling vill man få en acceptans hos 
slutanvändarna, detta kan uppnås om man sätter användaren i fokus under processerna 
(Dickstein & Mills, 2000). Detta leder till att användarna accepterar lättare förändringen och 
har en mer positiv inställning inför förändringen (Dickstein & Mills, 2000). 
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4 Empirisk undersökning (Erfarenhetsgrundad kunskap) 
Vilken typ av fallstudie undersöktes? Hur gick vi tillväga med undersökningen? Hur hittades 
relevant information? I detta kapitel beskrivs dels vilken typ av fallstudie som utfördes hos 
Västfastigheter och dels undersökningens arbetsgång. Forskningen initierades med ett möte 
med tekniska chefen Christina Lindgren för att fastställa verksamhetens krav och behov inför 
ett införande av IS PocketLord. Med hjälp av Christina Lindgren och vår handledare 
Francisco Prieto kunde vi även redogöra en intressentlista. Dessa kontaktades av oss vid 
olika tidpunkter. Parallellt utförde vi även en nuläges- och verksamhetsanalys, då vi insåg 
snabbt att vi gick för fort fram med att skaffa information ifrån intressenterna. Vi insåg att vi 
saknade kunskaper om deras verksamhet, såsom informationsflödet och arbetsprocesserna. 

 
 

4.1 Fallstudie Västfastigheter 

4.1.1 Organisationspresentation: Västfastigheter 
Organisationen Västfastigheter valdes utifrån urvalskriteriet: sekundär faktor (Dalens, 2008). 
Vilket innebär att man väljer deltagare till sin undersökning baserad på tidigare information 
man fått (Dalens, 2008). Genom en praktikplats på Västfastigheter kunde vi ta del av 
informationen om en kommande informationssystems införande. Detta IS hade man försökt 
införa vid ett tidigare tillfälle utan att lyckas. Detta väckte vårt intresse för att undersöka hur 
man kan lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor organisation. Västfastigheter är en 
organisation som är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och fastighetsförvaltning samt 
en av de största i Västsverige (Västfastigheter, 2012). Västfastigheter ansvarar för drift, 
service och konstutsmyckning samt förvaltar och utvecklar fastigheter (Västfastigheter, 2012). 
Västfastigheter har även ansvar att förvalta och äga, bl.a. sjukhus, vårdcentraler, 
naturbruksgymnasier och folkhögskolor (Västfastigheter, 2012). Västfastigheter är en 
organisation som är fördelad över dessa tre områden i Sverige: Öst, Väst och Göteborg 
(Västfastigheter, 2012). I Göteborgsområdet ingår: Mölndals Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset 
och Östra Sjukhuset1. I varje område drivs en driftsektion tillgänglig för kundens förfrågan. 
 
4.1.1.1 Presentation av Christina Lindgren och Francisco Prieto 
Här följer en kort presentation av de två väsentliga personer och varför dessa har en stor 
betydelse för vår undersökning. 
 

4.1.1.1.1 Christina Lindgren, Teknisk Chef 
Tekniska chefen valdes utifrån urvalskriteriet: sekundär faktor (Dalens, 2008). Valet 
baserades på den informationen vi hade innan undersökningen påbörjades. Informationen vi 
hade angående Christina Lindgren är att hon ansvarar för drift, service, tillsyn, skötsel, fel 
avhjälpande underhåll samt kundservice. Vi fick ta del av hur strukturen på organisationen är 
uppbyggd. Denna information var en grund för att gå vidare med undersökningen. Där vi 
vidare kunde kontakta avgörande intressenter för vår studie. Christina Lindgren samarbetar 
även med förvaltaren med att formulera serviceavtal. Hon ansvarar även för att deras egna 
fastigheter ska erbjuda ett tjänsteutbud för deras externa förhyrningar samt se till att drift och 
kundservice samlas under en funktion, där en samlad kundmottagning ingår. 
 
                                                
1 Informationen har fåtts från ett möte med Francisco Prieto 
2 Källa: dokumentunderlag och intervjuer med driftchefer, tekniska chefen samt förfrågningsunderlaget. 
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4.1.1.1.2 Francisco Prieto, IT- samordnare och Driftingenjör 
IT-samordnaren/driftingenjören valdes utifrån urvalskriteriet: sekundär faktor (Dalens, 2008). 
Francisco Prieto är systemadministratör och ansvarar för driftnät och styrsystem. Han var 
dessutom den första kontaktpersonen ifrån Västfastigheter. Han hjälpte oss att få en 
grunduppfattning om läget och behovet i deras verksamhet. Denna information var en viktig 
grund för vidare studier. När man vet hur verksamheten fungerar och är uppbyggd kan man 
lättare studera hur man kan lyckas införa ett IS. Francisco Prieto har jobbat på Västfastigheter 
i Göteborgs distrikt i ca 15 år och har därför goda kunskaper i hur verksamheten ser ut och 
fungerar. Francisco Prieto har även goda kunskaper i hur deras fastighetssystem fungerar och 
används i verksamheten. 
 
4.1.1.2 Driften på Sahlgrenska sjukhuset 
Driften valdes utifrån urvalskriteriet: sekundär faktor (Dalens, 2008). Genom tidigare 
information konstaterade vi att driften är den som ska ta mest användning av kommande IS. 
Därför är driftens anställda en av kärnintressenterna och därav har dem en stor betydelse att 
väljas till undersökningen. Driften förvaltar och utvecklar Sahlgrenska Sjukhusets lokaler 
(Västfastigheter, 2012). Kunden kan göra en felanmälan via driftens kundtjänst och via nätet 
(weblord). Utifrån felanmälan skapas en arbetsorder av kundtjänsten som i sin tur delas ut till 
lämplig/ansvarig anställd. Här nedan visas ett flödesschema på hur ärenden hanteras hos 
driften och på nästa sida visas en tabell med basfakta om Västfastigheter. 
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 Figur 8, Hantera ärenden (Dokumentunderlag av systemförvaltare hos Västfastigheter, 
2012) 
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Basfakta om Västfastigheter 
(per 31/12 2011) 

 
Omsättning, miljoner kronor 1776 
Resultat, miljoner kronor 20,4 
Total yta (kvadratmeter bruttoarea), egna fastigheter 1 697 254 
Outhyrd yta (kvadratmeter bruttoarea), egna fastigheter 27 619 
Total yta (kvadratmeter lokalarea), inhyrda lokaler 673 279 
Antal investeringsprojekt, fastigheter 1 253 

- varav avslutade under året 121 
Total investeringsutgift, fastigheter, miljoner kronor 1 331 
Antal anställda 352 

 
Tabell 2, Basfakta om Västfastigheter (Västfastigheter, 2012) 
 

4.1.2 Fallstudiens bakgrund 
I dagsläget används fastighetssystemet LandLord hos Västfastigheter. Denna IS har en modul 
som kan hantera arbetsorder mobilt, nämligen PocketLord. Man vill sätta i drift detta 
arbetssätt hos Västfastigheter. Vid ett tidigare tillfälle hade man försökt testa denna modul, 
PocketLord, men utan att lyckas. Nu vill man försöka på nytt. Vår uppgift är att ta del av 
deras arbets- och informationsprocesser samt hur organisationen fungerar och är uppbyggd. 
Detta för att få en grund till att uppnå undersökningens syfte, att studera hur man kan lyckas 
vid ett införande av ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Därför är Västfastigheters 
fallstudie en lämplig kandidat att undersöka.  
 

4.1.3 Fallstudiespecificering 
Genom att studera fallstudien på Västfastigheter gav detta oss djupare kunskaper om hur man 
kan lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. På driften i Göteborg hos Västfastigheter anser 
den tekniska chefen på sektionen att det finns ett behov av att införa ett IS som PocketLord. 
Där driften kan ta emot och avrapportera sina arbetsorder mobilt. 
 
I dagsläget får varje arbetare en arbetsorder via driftens kundtjänst. Kunden ringer in och 
felanmäler, kundtjänsten tar emot ärendet och skapar en arbetsorder till en ansvarig arbetare 
eller driftsektion (VVS, El, Säkerhet och Bygg). Arbetsordern skrivs ut av kundtjänsten och 
läggs i respektive fack. I El-sektionen hanteras en bevakningslista som visas i en datorskärm 
inne i deras verkstad. I de andra sektionerna får arbetarna sina arbetsorder via deras personliga 
fack. Detta betyder att efter varje slutfört arbete måste man komma tillbaka till driften och 
hämta nästa arbetsorder. Detta kan vara ett störande moment, då man kanske har varit och 
utfört ett arbete i en byggnad och sedan går man tillbaka till driften för att hämta ut en till 
arbetsorder och inser att det finns ytterligare en felanmälan i samma byggnad, då måste man 
tillbaka till samma byggnad igen. Detta kan leda till förlorad tid istället för att ha tagit emot 
arbetsordern mobilt och planera in allt arbete redan på morgonen och inte under dagen som 
man gör idag. 
 
Ett annat stort problem som den tekniska chefen ser är att dessa arbetsorder måste någon 
betala för, antingen kunden eller driften eller annan utomstående, beroende på vad det är för 
typ av arbete (DTS, FU, Inv, Pro eller Kund). Dvs. att dessa arbetsorder är ett underlag för att 
fatta ekonomiska beslut i driften. Som det ser ut idag, förekommer det väldigt ofta att 
arbetarna glömmer eller helt enkelt struntar i att avsluta sina arbetsorder korrekt. Ett väldigt 
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vanligt beteende är att man samlar på sig flera arbetsorder under flera dagar/veckor och precis 
innan sista inlämningsdag för månaden (10:e varje månad) vill man lämna in och då kommer 
man inte ihåg viktig information. Detta gör att man får ett felaktig ekonomiskt underlag för 
vidare arbete. 
 

4.1.4 5D och deras produkter 
4.1.4.1 Om företaget 5D 
5D är företaget bakom PocketLord, därför nämns den i vår studie. 5D har en viktig roll med 
att få Västfastigheter att lyckas införa PocketLord. 5D Systemkonsult AB är ett familjeföretag 
som startades 1985 (5D, 2012). Sedan dess har 5D skapat och utvecklat anpassningsbara 
standardsystem med IT-lösningar (5D, 2012). Huvudkontoret med utvecklings- och 
servicecenter befinner sig i centrala Eskilstuna (5D, 2012). 
 
5D erbjuder resurser om informationssystem för fastighetsförvaltning, som för Västfastigheter 
(5D, 2012). I organisationen finns projektledare, verksamhetskonsulter, utvecklare, utbildare 
och IT- tekniker (5D, 2012). All försäljning av deras produkter och tjänster sker genom deras 
företag (5D, 2012). 
 
LandLord III är ett systemverktyg som 5D använder (5D, 2012). Vid införande av systemstöd 
så utgår 5D alltid ifrån kundens behov (5D, 2012). Verksamhetskonsulter genomför 
tillsammans med kunden en analys av de speciella behov som finns (5D, 2012). Sedan 
anpassas systemet Landlord III så att kunden får mesta möjliga nytta för uppföljning av sin 
verksamhet (5D, 2012). 
 
Systemet Landlord III utvecklas kontinuerligt utifrån marknadens och kundens krav och 
behov (5D, 2012). 5D har även ett servicecenter där dem ger support till sina kunder (5D, 
2012). 5D utbildar användarna av systemet oftast på plats hos kunden men erbjuder även 
schemalagda utbildningar (5D, 2012). 
 
4.1.4.2 Om LandLord 
PocketLord är en modul av Landlord III. Därför är det viktigt att ha någon form av förståelse 
för detta fastighetssystem. Västfastigheter använder detta system för olika typer av ärenden 
och arbete. Därför är det väsentligt att LandLord III fungerar, för att Västfastigheter ska 
lyckas införa PocketLord i deras arbetssätt. Landlord III är ett informationssystem för 
fastigheter och kundservice samt används framförallt inom medelstora och stora 
fastighetsorganisationer (5D, 2012). Med alla de drygt 25 olika moduler som kan användas 
gemensamt eller enskilt så erbjuder Landlord III flexibla lösningar för olika verksamheter 
(5D, 2012). Landlord III är ett system som kan köras på tre olika gränssnitt med en gemensam 
databas (5D, 2012). De tre olika gränssnitten är Windows, webb och mobila enheter (5D, 
2012). 
 
4.1.4.3 PocketLord 
PocketLord är en programvara för mobila enheter och som samverkar med Landlord III (5D, 
2012). PocketLord är det IS man vill applicera i mobila enheter på driften hos Västfastigheter. 
Därför är det väsentligt att nämna den i denna uppsats. Det är en viktig del som ska fungera 
för att leveransen av införandet ska resultera positivt. Med Pocketlord kan flera 
arbetsuppgifter utföras på fältet (5D, 2012). Snabbt, enkelt, felfritt och papperslöst (5D, 
2012). Till exempel kan serviceteknikern ta emot och avrapportera sina arbetsorder samt 
registrera mätaravläsningar med handdatorn som verktyg (5D, 2012). 
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Kommunikationen till och från handdatorn sker i en dockningsstation, trådlöst nätverk eller 
mobilt (3G, 4G) (5D, 2012). Använder man det mobila och trådlösa alternativet når man 
direkt sitt rörliga servicefolk (5D, 2012).  
 
 

 
Figur 9, Översikt över 5D:s fastighetssystem LandLord III (5D, 2012) 
 

4.1.5 Avgränsningar 
Syftet med denna undersökning är att få kunskaper om hur man lyckas införa ett 
tredjepartssystem i en stor organisation. Vilka möjligheter organisationen har för att införa 
informationssystemet. Det kommer inte ske något konkret införande, då tiden inte räcker till 
ett välgjort införande och realisering från vår sida. Vi har endast studerat verksamheten och 
beteende hos anställda inför denna IS. På det viset fick vi en grund för att kunna förstå vilka 
faktorer som är avgörande för att lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. 
 

4.1.6 Förväntat resultat 
De förväntade resultat som vi vill uppnå är en framtagning av olika framgångsfaktorer för att 
lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Vi vill även uppnå kunskaper om hur 
man arbetar i en organisation när man vill införa ett IS, som leder vidare till frågan: hur man 
kan lyckas med införandet? Vilka rekommendationer kan ges? 
 

4.1.7 Sammanfattning 
Detta avsnitt handlade om vilken typ av fallstudie vi har studerat hos Västfastigheter. I 
dagsläget vill man införa ett IS där driften kan ta emot sina arbetsorder mobilt i en 
smartphone, surfplatta eller annan liknande mobilt enhet. Detta för att få ett bra underlag för 
att fatta viktiga beslut och för organisationens ekonomi. Dessutom kommer detta hjälpa 
arbetarna att avsluta sina arbetsorder på plats, direkt efter slutfört arbete, istället för att samla 
på sig en hög av arbetsorder i slutet av varje inlämnings datum. Då man oftast inte kommer 
ihåg viktig information som ska anges i en arbetsorder om mycket tid har gått efter slutfört 
arbete. Man glömmer bort viktig data. 
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Under vår undersökning var vi insatta i deras verksamhet, informations- och arbetsprocesser 
för att få en förståelse i hur man kan lyckas införa informationssystemet PocketLord. Där man 
kan hantera arbetsorder mobilt. Det förväntade resultatet är att leverera framgångsfaktorer att 
ta hänsyn till, för att lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. 
 

4.2 Undersökningens procedur 

4.2.1 Fastställa kravspecifikationen 
Vår undersökning initierades med ett möte med tekniska chefen Christina Lindgren 
tillsammans med vår handledare Francisco Prieto. Detta för att klargöra organisationens 
behov, krav och förutsättningarna inför ett eventuellt införande av informationssystemet 
PocketLord.  
Under mötet identifierades även relevanta intressenter för vår studie. Tidigare hade man 
försökt att införa PocketLord hos Västfastigheter, därför ansågs det även relevant att kontakta 
anställda från olika områden av organisationen. Men fokus låg mest på driften på Sahlgrenska 
Sjukhuset och inte på alla Västfastigheters områden. 
 
En kravlista skapades utifrån mötet. Denna kravlista var en vägledning för att leverera ett 
lyckat resultat och rekommendationer för Västfastigheter. Kravlistan hjälpte oss att förstå 
organisationens mål, krav, behov, struktur, osv. Mer information om organisationen leder till 
en bättre grund för undersökningens procedur. Som i sin tur resulterar i kunskaper om att 
lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. Här nedan presenteras den kravlista vid införandet av 
PocketLord, som redogjordes vid mötet: 
 

• Ska stödjas av mobila enheter 
• Kunna införa sin arbetstid på respektive utfört arbete 
• Snabb, korrekt, återföring av utfört arbete 
• Identifiera roller för att systemet ska fungera 
• Pålitligt underlag för att fatta avgörande/ekonomiska beslut (idag gissas) 
• Värdet av att införa PocketLord i organisationen 
• Analys av införandet 

 

4.2.2 Identifiering av intressenter 
Efter första mötet gav vi oss ut och kontaktade de identifierade intressenterna. Dessa 
intressenter identifierades under första mötet med Christina Lundgren (Teknisk chef) och 
Francisco Prieto (IT-samordnare/Driftingenjör). Alltså intressenterna handplockades utifrån 
Dalens (2008) urvalskriterier. De första vi tog kontakt med var organisationen 
Lokalförvaltningen. Ett studiebesök bokades in hos dem. Vi valde att börja där för att 
Lokalförvaltningen använder sig i nuläget av PocketLord. Därför är det intressant för vår 
studie att veta hur dem lyckades att införa informationssystemet. 
 
Västfastigheter är en stor organisation med många medarbetare som är med och påverkar samt 
tar beslut på olika sätt i detta IT-projekt. Därför delade vi in dem i ”grupper”: Bakgrund, 
nuläge och framtid. Några medarbetare var insatta i alla delar, men andra var mer insatta i 
exempelvis vad som hände när dem försökte införa PocketLord (bakgrund). Vi ansåg att en 
kvalitativ datainsamlingsmetod: semi- och ostrukturerade intervjuer var lämplig för vår studie. 
Därför skapades ett antal frågor, för varje ”grupp”, om verksamheten. Vi ställde även roll 
anpassade frågor beroende på med vem man pratade med och vad man ville få ut av intervjun. 
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Följdfrågor ställdes beroende på hur intervjun utvecklades. Se bilaga 2 för 
verksamhetsanalysfrågor.  
Innan varje intervju skickade vi via e-post de frågorna vi ville ställa till medarbetarna. Detta 
för att dem skulle förbereda sig något och få tid att tänka igenom frågorna. Intervjuerna 
utfördes en och en, ibland via telefon (om personen inte kunde ta emot oss pga. tidsbrist). 
Intervjuerna hjälpte oss till en ökad förståelse av verksamheten, både i deras arbetssätt och i 
deras informationsflöde. En sådan förståelse ger tydligare riktlinjer för hur man lyckas införa 
ett IS i en stor verksamhet.  
 
Vid starten av vårt arbete meddelade Christina Lindgren alla i driften att vi skulle utföra ett 
examensarbete hos dem, detta gjorde att vi fick ett positiv mottagande av alla medarbetare. 
Många var nyfikna och hade en positiv inställning kring vår undersökning. Under deras 
pauser kunde man även samtala med några medarbetare på driften och få en förståelse av 
deras behov och arbetssätt. Många har velat verkställa denna förändring sedan länge, medan 
andra kunde man se omedelbart att de inte var intresserade av denna förändring och ännu 
mindre av PocketLord. Redan då kunde vi se att det fanns olika behov inom verksamheten. 
Exempelvis många anställda såg behovet av en förändring och förbättring av deras arbetssätt 
med arbetsorder. Samtalsämnet var mer kring deras arbete och tankar kring ett nytt arbetssätt 
med PocketLord, och inte om de brister och behov vi hade funnit. Då vi tidigare läst om 
teorier inom förändring och kommunikation om att det är vanligt att stötta på motstånd bland 
organisationens medarbetare. Detta gäller vid ett projekt som kommer att påverka deras 
arbete. Det var precis detta som vi stötte på från några av medarbetarna på Västfastigheter. Då 
vi utgått från ett hermeneutiskt förhållningssätt har vi kunnat tolkat många av dessa samtal 
med medarbetarna. Alltså har vi utgått ifrån våra tidigare erfarenheter och kunskaper som 
sedan har jämförts med arbetarnas samtal. Enligt Rosenqvist & Andren (2006) får man en 
större förståelse av det man undersökt med hjälp tolkningsläran (2.2). 
 
Vi ville ta reda på hur det dagliga arbetet såg ut och varför behovet till att införa PocketLord i 
deras arbetssätt. Vi utförde därför intervjuer med många medarbetare på Västfastigheter. 
Valet av vilka som skulle bli tillfrågade rekommenderades av Francisco Prieto och Christina 
Lindgren. Dem valdes ut beroende på vad man ville få ut för typ av information. Några 
medarbetare hade exempelvis varit med i det tidigare försöket att införa PocketLord i deras 
arbetssätt, några är med i dagsläget och vissa kommer att vara med i utvecklingen. 
 

4.2.3 Planering för undersökningen 
För att genomföra ett bra arbete använde vi oss av en projektplanering som under ett möte 
med Francisco Prieto diskuterades vilka punkter och huvudaktiviteter som skulle vara med i 
vår undersökning. Efter mötet kunde vi få fram en struktur av vårt arbete. Vi beskrev syfte 
och mål, förutsättningar, tidsplan samt skapade en intressentlista för undersökningen. 
Projektplaneringen uppdaterades något under undersökningen. Vi bokade några uppföljnings 
möten med vår handledare (Francisco Prieto), detta för att inte missa något viktigt. 
Fördelning av undersökningen sker i två steg: Datainsamling och Analys av informationen, 
som beskrivs i kommande två avsnitt (4.2.4 och 4.2.5). 
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4.2.4 Datainsamling 
Första fasen bestod av att samla in information från slutanvändare, driftchefer, tidigare testare, 
nutida och framtida beslutsfattare, studiebesök och utbildning för LandLord på 
Västfastigheter. Vi har använt oss av den kvalitativa datainsamlingsmetoden: Semi- och 
ostrukturerade intervjuer. 
Vi diskuterade olika verktyg för att samla in informationen på. Först skulle vi använda oss av 
ett webbaserat verktyg, men vi insåg snabbt att dem på Västfastigheter inte skulle ha tid eller 
ork att svara på våra frågor via en webbplats. Istället valde vi att hålla oss till den klassiska 
intervjun. Vi kontaktade många slutanvändare och bestämde en tid att ses eller så tog vi tag i 
dem när vi såg dem. Medarbetarna befinner sig alltid någon gång under dagen på driften. Med 
hjälp av vår handledare kunde vi även identifiera ytterligare vilka som skulle vara intressanta 
att intervjua. På liknande sätt som slutanvändarna, kontaktade vi driftcheferna, dvs. bestämde 
en tid eller tog tag i dem på plats. Tidigare testare, nutida och framtida beslutsfattare 
kontaktades via telefon eller e-post för att boka en tid med dem.  
 
Inför vårt studiebesök bokades en tid via telefon. På studiebesöket var följande deltagare med: 
vi, en teknisk chef, en IT-samordnare/driftingenjör, en assistent med ansvar för 
arbetsorderssystem, en assistent med ansvar för kundtjänst, en projektledare för 
fastighetsavdelningen och till sist en medarbetare som använder PocketLord i sitt dagliga 
arbete. På studiebesöket samlades alla deltagare i ett konferensrum där förberedda frågor 
ställdes till både projektledaren för fastighetsavdelningen och medarbetaren som använder 
PocketLord. Studiebesöket spelades in via mobilens diktafon. Här använde vi oss av en 
semistrukturerad intervju, då vi hade några öppna frågor i form av en intervjuguide (bilaga 1). 
På mötet fanns det plats för följdfrågor och diskussion. Vilket gav oss en djupare förståelse 
för hur Lokalförvaltningen hade lyckats införa PocketLord i deras arbetssätt.  
 
Under utbildningen om LandLord fick vi förklarat systemet mer detaljerad, vilket gjorde att vi 
fick en klarare bild för vidare arbete. Vi hade ett hermeneutiskt förhållningssätt. Eftersom vi 
hade redan lite kunskaper om LandLord, men föreläsaren gav oss mer information om 
systemet. Vilket gjorde att vi tolkade det som sagts och kopplade det som hade en mening till 
vår undersökning. Utbildningen om LandLord spelades in via mobilens diktafon för att 
undvika att glömma viktig information.  
 
För att samla in slutanvändarnas information kontaktades dem personligen. Vi skapade en 
intervjuguide (bilaga 3) med hjälp av en semistrukturerad intervju. Varje slutanvändare fick 
svara på några öppna frågor, men beroende på hur intervjun utvecklades kunde vi nästan alltid 
ställa följdfrågor. Vi ställde frågor angående PocketLord och deras arbetssätt. De flesta var 
villiga att kooperera. Information vi fick av slutanvändarna medförde ett stort värde för vårt 
arbete. Detta gav oss även en bra grund för att kunna analysera verksamheten samt vilka krav 
Västfastigheter borde se över innan införandet av PocketLord. Då vi ställde korta och klara 
frågor var det väldigt smidigt att få ut informationen av slutanvändarna. Inspelning och 
anteckningar utfördes vid varje intervju för att sedan kunna analysera och lyssna igenom vad 
medarbetarna sade. På liknande sätt som med slutanvändarna ställdes frågor till driftcheferna 
men på ett mer anpassat sätt för just dem. Vi har skapat en standard intervjuguide (bilaga 2) 
för de olika rollerna på Västfastigheter, men den kunde även anpassas till respektive 
intervjuperson.  
 
För tidigare testare, nutida och framtida beslutsfattare förbereddes det frågor som skickades 
via e-post och därefter träffade vi några på plats och för dem som inte hade tid att träffas 
svarade via e-post eller telefon. 
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4.2.4.1 Intervjuer 
Intervjuer/möten var en viktig del i vår studie. Vår första intervju/möte skedde med tekniska 
chefen från driften i Göteborgsområdet på Västfastigheter. Detta var ett viktigt möte för oss, 
då det är Västfastigheters tekniska chef som vill få detta IS infört utifrån ett välformulerat 
syfte. 
 
Andra intervjun ägde rum på studiebesöket hos Lokalförvaltningen där intervjupersonerna 
innefattade: projektledare (IT-chef) och en slutanvändare. Dessutom så deltog även tekniska 
chefen, vår handledare, systemadministratören och utbildare i LandLord från Västfastigheter. 
Dessa intervjupersoner har en stor påverkan på vår studie eftersom att det 
informationssystemet som vill införas hos Västfastigheter används redan hos 
Lokalförvaltningen. 
 
Det skedde även ett fåtal små intervjuer med dem anställda på 25 personer från driftsektionen 
hos Västfastigheter. 
 
I avsnitt 4.2.4.1.1; 4.2.4.1.2 och 4.2.4.1.3 sammanfattas resultatet av utförda intervjuer. Vi har 
grupperat intervjuerna under Lokalförvaltningen, Västfastigheter och slutanvändarna. 
 
På nästa sida beskrivs våra genomförda intervjuer och deras fokus i form av en tabell. 
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Intervjuperson/er 
Tidpunkt 

och 
omfattning 

Intervjufokus 

Christina Lindgren 
 

Teknisk Chef, 
Västfastigheter 

2012-04-03 
Ca 2 timmar 

Övergripande 
 

Kravspecifikation 

Ingemar Bogestad 
 

Projektledare, 
Lokalförvaltningen 

2012-04-02 
Ca 2 timmar 

Övergripande 
 

Införande av IS, 
PocketLord 

Fransico Prieto 
 

Driftingenjör, 
Västfastigheter 

 

Flera dagar i 
veckan, vid 

olika 
tidpunkter 

Övergripande 
 

Handledning, 
vägledning 

Slutanvändarna 
 
 

VVS, el, säkerhet, bygg 
 

Olika 
tidpunkter 
Ca 5-10 

min/person 

Övergripande 
 

Användarens 
antaganden och 
arbetsprocess 

Driftchefer 
 
 

VVS, el, säkerhet, bygg 
 

Olika 
tidpunkter 

Ca 30 
min/driftchef 

Övergripande 
 

Driftchefens 
antaganden och 
arbetsprocess 

Kundtjänst/administration 

Olika 
tidpunkter 

Ca 30 
min/person 

Övergripande 
 

Arbetsorder 

Borås/Skene 

2012-04-23 
2012-04-24 
2012-04-25 

Ca 30 
min/person 

Övergripande 
 

Bakgrund av 
tidigare införande 

av PocketLord. 
5D Systemkonsult AB 

 
Leverantör av LandLord 

 

2012-05-11 
Ca 30 min 

Övergripande 
 

Teknisk support 
 

Region Skåne 
 

2012-05-14 
Ca 30 min 

Övergripande 
 

Använder 
LandLord 

Västfastigheter 
 

Olika roller 

Olika 
tidpunkter 
Ca 30-60 

min/person 

Övergripande 
 

Krav- och 
verksamhetsanalys 
Informations- och 
arbetsprocesser 

 
Tabell 3, Framtagen intressentlista (Christina Lindgren och Francisco Prieto, 2012) 
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4.2.4.1.1 Lokalförvaltningen 
Med hjälp av intervjuguiden (bilaga 1) kunde vi få information om hur Lokalförvaltningen 
lyckades införa PocketLord i deras arbetssätt.  
Det “nya” IS hos Lokalförvaltningen skulle införas för att underlätta driftarbetarnas arbetssätt, 
bespara på pappersarbetsorder, få snabbare arbets- och informationsprocesser, miljön och 
effektivisera bilåkandet. PocketLord var ett självklart val För Lokalförvaltningen pga. att 
driften redan använde sig av LandLord. Så som vi tidigare berättat i texten om att PocketLord 
är en modul av fastigheterssystemet LandLord.  
Största behovet var att driftarbetarna har en arbetsrutin att besöka olika fastigheter där deras 
tjänster behövs. Med andra ord blir det en hel del bilåkande, vilket leder till att arbetarna inte 
befinner sig ofta på driftens lokaler. Detta medförde att dem fick åka fram och tillbaka efter 
varje utfört arbete. Där dem förlorade mycket arbetstid på allt åkande. Istället ville man få 
sina arbetsorderna direkt i telefonen eller annan mobilt enhet. Detta för att undvika bilåkande 
mellan utfört arbete och driften. Behovet sågs av dåvarande driftchef, där han märkte stigande 
avgifter för bil relaterade utgifter och mindre gjorda arbetsuppgifter. När detta märktes 
började driftchefen att försöka hitta en lösning till detta problem. Han samlade ihop arbetarna 
och andra relevanta medarbetare. När man såg att det kunde finnas en lösning till problemet, 
insåg driftchefen att detta skulle bli något stort för verksamheten. År 2007 beslutade man att 
starta ett IT-projekt. Driftchefen blev nämnd ansvarig för projektet. Vidare deltog 
slutanvändarna i en pilotgrupp.  Man testade och utvärderade ständigt. Allt skedde stegvis i 
samarbete med slutanvändarna. Till en början fick dem som var intresserade vara med i 
pilotgruppen, där dem fick vars sin handdator att testa denna IS med. Därefter summerades 
stegvis resten av driftarbetarna. Vissa var emot denna förändring, då dem ansåg att det var 
någon form av närvarokontroll på dem. När PocketLord precis hade införts, krävdes det olika 
typer av resurser, men med tiden har detta minskat.  
 
Ny teknologi har även framtagits efter PocketLords införande. Exempelvis i dagsläget 
kommer man åt deras databas genom fjärråtkomst och webbservice.  
 
Deras framtidsplaner är att kunna använda PocketLord i flera mobila enheter och inte enbart 
på windows baserade mobiler. Men detta är något som ledningen får ta ansvar för, då det är en 
resursfråga. 
 

4.2.4.1.2 Västfastigheter 
Västfastigheter försökte införa PocketLord tidigare men lyckades inte. Det var vid samma tid 
som Lokalförvaltningen försökte införa denna IS. Västfastigheter använder sig av 
fastighetssystemet LandLord III som har en modul för mobilt bruk. Därför var det lämpligast 
att använda sig av denna modul som heter PocketLord. Behovet var samma som hos 
Lokalförvaltningen, men med undantag att deras driftarbetare inte hade/har så stort behov av 
bilåkandet. På den tiden var det driftcheferna som ansåg att det fanns ett behov men dem fick 
inte riktigt stöd ifrån ledningen. Dem delaktiga var främst ifrån distriktet Borås/Skene. Där 
några driftarbetare deltog i en slags testgrupp. Genom testerna insåg man snabbt att tekniken 
inte hängde med riktigt med vad man ville åstadkomma med. Därför beslutade man att avsluta 
testgruppen och försöket med att införa PocketLord.  
 
I dagsläget vill man återigen försöka införa PocketLord i driften. Då samma typ av behov 
finns kvar. Målet är att effektivisera arbetet som driften utför dagligen och få ett realistiskt 
ekonomisk underlag. Idag har man startat ett IT-projekt men inte hos driften utan hos 
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förvaltningen. Det finns ingen pilotgrupp eller testgrupp. Ingen av slutanvändarna har varit 
delaktiga i ett enda beslut.  
 

4.2.4.1.3 Slutanvändarna 
Vi har intervjuat både slutanvändare från förra försöket och för nuvarande försök. Ifrån 
dåvarande slutanvändare har vi sammanfattat detta:  

• De valdes som testare för att dem visade intresset för införandet 
• Dem ansåg att dem hade ett behov, då deras arbete utgick mestadels på att åka bil 

mellan arbeten 
• Dem fick påverka testet i form av personliga åsikter 

 
Nuläges slutanvändare: 
I dagsläget ser slutanvändarnas dag ut på följande sätt: dem hämtar sina arbetsorder ifrån sina 
personliga fack eller bevakningslistan, därefter utför dem arbetet, sedan tillbaka till driften för 
att hämta nästa arbetsorder som skrivs ut av kundtjänsten. Dem flesta har inte hört talas om 
PocketLord och vet inte vad det är för system. Många ser det på ett sätt att effektivisera sin 
arbetstid. Andra ser det som en motgång för sitt arbete. Då dem måste lägga ner tid att lära sig 
hantera ett nytt system. Ett annat negativt perspektiv som framgick under intervjuerna var att 
många ser det som en form av bevakning på deras arbete. 
 

4.2.5 Analys av informationen 
Grounded theory har använts som analysmetod. Efter att ha samlat in informationen som vi 
behövde gick vi vidare till nästa fas som innebär att se över och analysera informationen som 
vi fått fram. 
 
Till en början sammanställde vi den kvalitativa datainsamlingen som vi hade fått från 
djupintervjuer, dvs. med slutanvändare, driftchefer, tidigare testare, nutida och framtida 
beslutsfattare, studiebesök och utbildning. Vi har även tagit del av organisationens dokument 
underlag. Data analyserades iterativt inför varje ”ny” insamlad information. Dvs. att 
exempelvis efter varje intervju utfördes: transkribering, sammanfattning, helhetsanalysering 
och analysering av alla intervjuer i förhållande till forskningsfrågorna. Därefter kunde vi 
jämföra all insamlade data, både från den teoretiska referensramen och analysen av empirin, 
för att få ett resultat och slutsats. I resultatet kunde vi åstadkomma med framgångsfaktorer. I 
slutsatsen fick vi mer kunskaper i hur man kan lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor 
verksamhet.  
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4.3 Nuläges- och verksamhetsanalys 
Intervjuerna fungerade som en bra grund till vår undersökning. Men det var inte tillräcklig 
information och bakgrund till vår studie. Därför tog vi ett steg åt sidan och gjorde en nuläges- 
och verksamhetsanalys. Detta skedde ganska tidigt i vår undersökning, därefter fortsatte vi 
parallellt med intervjuerna och studerade vetenskapligt underlag. 
 
Vi började med att studera befintlig dokumentation från Västfastigheter och 
förfrågningsunderlaget som tagits fram för deras fastighetssystem. De framtagna underlagen 
beskriver verksamhetens arbetsprocesser samt deras funktioner och kravspecifikation. 
Vi ville även förstå och kunna beskriva verksamhetens uppgifter och uppbyggnad samt 
utforska vilka arbetsuppgifter som finns och vem som ansvarar för dessa. För att lyckas med 
detta så tog vi kontakt med olika anställda och studerade deras arbetsprocesser. 
Västfastigheter är en stor organisation, därför var det väldigt svårt att fastställa i vissa fall vad 
varje anställd ansvarar för och hur deras arbetsflöde ser ut. Men detta hjälpte oss att förstå 
ännu mer hur verksamheten är uppbyggd. Genom att förstå hur en organisation eller ett 
företag fungerar och är uppbyggt, ledde det till att vi fick en större förståelse för hur man kan 
lyckas införa ett IS i en stor verksamhet. 
 
En fördjupning av arbetssituationen för olika intressenter var också av vårt intresse att 
åstadkomma. Detta för att förstå ännu mer den nuvarande situationen i verksamheten och 
kunna förstå uppbyggnad av verksamheten. Dessutom är det en bra grund att ha med sig när 
man ska införa ett informationssystem som kommer medföra en förändring i verksamheten. 
 
Vi utförde även en utvärdering av verksamheten samt förtydligade problematik, mål och 
åtgärder. Detta för att kunna åstadkomma med goda rekommendationer till Västfastigheter. 
För ett gott resultat vid införande av informationssystemet PocketLord är det bra att ha en 
uppfattning av verksamheten samt identifiera vilka problem, mål och åtgärder som finns.  
 
Vi försökte även att identifiera outvecklade potentialer i verksamheten. Detta för att ta till 
vara på de resurser som finns i verksamheten och som kommer att behövas vid ett införande 
av ett IS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 
 

5 Analys och resultat av undersökningen 
I detta kapitel redogörs en analys av det empiriska underlaget genom att besvara 
undersökningens forskningsfrågor. Slutligen presenteras en beskrivning av undersökningens 
resultat.

 
 

5.1 Disposition av kapitlet 
Detta kapitel presenteras och struktureras utifrån uppsatsens forskningsfrågor (1.2). 
Analysavsnittet behandlar vilka faktorer man ska tänka på och de vanligaste problem samt hur 
dessa kan undvikas vid införande av ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Vidare 
presenteras resultatet genom att besvara forskningsfrågorna. 
Denna undersökning resulterade i en rad olika framgångsfaktorer för hur man kan lyckas 
införa ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Dessa framgångsfaktorer är normativa 
kriterier som åstadkommits, dvs. så här bör man göra vid ett sådant införande. Dessa faktorer 
framgår i dem två kommande avsnitten. Undersökningens fallstudie resulterade även i en 
SWOT-analys för Västfastigheter. Denna SWOT-analys är specifik för Västfastigheter men 
kan även användas som vägledning för andra stora företag eller organisationer.  
 

5.2 Analys 

5.2.1 Vilka faktorer ska man tänka på vid införande av ett tredjepartssystem i en stor 
verksamhet? 

I denna forskningsfråga analyseras vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid ett 
införande av ett IS i en stor verksamhet. Genom att studera ett verkligt fall och organisation 
kunde vi få kunskaper i hur man ska tänka när man inför ett IS i en stor verksamhet. Vid 
första intervjun med Lokalförvaltningen berättades att det hela började som en idé från en 
driftchef om att införa PocketLord i deras verksamhet. Idén utvecklades och gjorde att man 
insåg att detta skulle medföra en stor förändring i deras arbetssätt och verksamhet i framtiden. 
Därför beslöt dem att starta ett IT-projekt gällande det nya införandet av 
informationssystemet. Detta för att strukturera och planera kommande förändring. Att starta 
ett IT-projekt är därför en viktig faktor för att lyckas med införandet. Detta kan kännas som en 
självklarhet, men det är inte alltid så i verkligheten enligt den uppfattning vi fått utifrån 
intervjuerna hos Västfastigheter. Genom att intervjua de anställda som var delaktiga i det 
första försöket att införa PocketLord på Västfastigheter, fick vi reda på att idén uppkom på 
liknande sätt som hos Lokalförvaltningen. Men Västfastigheter kom väldigt långt med idén, 
dem testade systemet, startade en testgrupp, osv. Allt detta blev för stort och okontrollerbart. 
Vilket orsakade att “idén” lades ner. Då det inte fanns några klara riktlinjer, tidsplan eller 
ansvarsfördelning att följa när en så stor förändring skulle ske. Självklart var tekniken också 
en stor faktor till att detta misslyckades.  
 
I mötet med den tekniska chefen och vår handledare fick vi ta del av hur fallorganisationen 
ser ut och fungerar idag. Tekniska chefen berättade om fallorganisationens behov, krav och 
förutsättningar vid införandet av detta IS (PocketLord). Vid detta möte påpekades även att 
det är viktigt att utgå ifrån organisationens förutsättningar. Med detta menade tekniska chefen 
att man kan på ett enklare sätt identifiera både resurser och var problem kan uppstå vid ett 
införande av ett IS.  
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Under första mötet hos fallorganisationen identifierades intressenter för denna undersökning. 
Dem första som blev intervjuade var slutanvändarna. Genom att intervjua dem fick vi reda på 
att en stor del av slutanvändarna inte visste om det arbetet som pågår kring införandet hos 
fallorganisationen. Dem flesta berättade att dem inte kunde se vilken användning dem skulle 
ha av denna IS (PocketLord). Man vet helt enkelt inte syftet och dess nytta med införandet. 
Vidare berättade många att dem inte har blivit involverade på något sätt i denna pågående IS-
införandet. Deras åsikter var oftast negativt kring detta införande. Driftcheferna har också 
liknande åsikter kring införandet av PocketLord. Vid dessa intervjuer beskrevs även 
fallorganisationens anställdas arbetsprocesser.  
 
När vi intervjuade f.d. testare och deltagare av tidigare försök av att införa detta IS hos 
fallorganisationen, berättade dem sina åsikter och varför dem trodde det inte fungerade. Det 
fanns inget stöd från ledningen och endast en del av arbetarna fick delta. Dem flesta visste 
inte ens vad som pågick. I jämförelse med Lokalförvaltning så informerades alla berörda av 
det kommande införande. 
 
För att få övergripande information om hur man behandlar en arbetsorder på Västfastigheter 
intervjuade vi driftens kundtjänst. Där beskrev dem hur en arbetsorder tilldelas och behandlas. 
Detta för att se deras informationsflöde.  
 
Vi kontaktade 5D för att se över systemets avtal. 5D berättar i intervjun att dem ger full 
support till kunden när det gäller deras produkter och tjänster. Dem ansvarar endast för sina 
egna produkter och tjänster genom utbildning eller support. Region Skåne är en kund som 
använder sig av 5Ds fastighetssystem. Dem berättade att 5Ds support är bra men ibland vet 
man inte riktigt vem man ska vända sig till när problem uppstår, då man måste identifiera 
vem som är ansvarig. Problemet kan ligga hos det interna nätverket, egna artefakter eller hos 
leverantören, förklarar vidare Region Skåne.    
 
Vid intervjuerna på utvalda medarbetare på Västfastigheter kunde vi ta del av deras åsikter 
och roll i verksamheten. Genom dessa intervjuer kunde vi kartlägga verksamhetens 
informations- och arbetsprocesser. Vi fick även granska organisationens dokument underlag. 
Med hjälp av all den informationen kunde vi enklare göra en nuläges- och verksamhetsanalys. 
Vilket är en bra grund för att identifiera ett tydligt behov samt hur verksamhetens alla delar 
kan involveras vid införandet. Intervjupersonerna beskrev även hur deras kommunikation 
ser ut i verksamheten. Hur dem kommunicerar och ger stöd vid olika beslut. Några berättade 
också att vid vissa tillfällen tar man hjälp av utomstående när det behövs, om inte 
kompetensen finns i verksamheten. Allt detta för att lyckas med införandet. 
Lokalförvaltningen exempelvis hade en projektledare som är IT-chef idag, därför var det inte 
nödvändigt med att ta in hjälp av utomstående. Västfastigheter tar in utomstående hjälp i form 
av konsulter och experter om en viss kunskap saknas i verksamheten. 
 
Tekniska chefen lyfte fram behovet och värdet med att införa detta system i deras verksamhet 
(fallorganisationen). Man vill införa detta system pga. att ett behov finns och inte för att det är 
modernt och trendigt, påpekade hon vid mötet.  Det är rätt tidpunkt helt enkelt, förklarade 
hon vidare.  
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5.2.2 Vilka är de vanligaste problem/misstag vid införande av ett tredjepartssystem i en stor 
verksamhet? Hur kan dessa problem/misstag undvikas? 

Vid mötet med tekniska chefen berättade hon att vid tidigare misslyckat införande fanns det 
inget stöd från ledningen. Vidare berättade hon att inte få stöd från ledningen är ett väsentligt 
problem som kan leda till att misslyckas med införandet. Lokalförvaltningen fick stöd från 
verksamheten innan det konkreta införandet av systemet. Lokalförvaltningens verksamhet 
använder sig av systemet än idag. 
 
Genom intervjuer med driftteknikerna kunde vi konstatera att många av de möjliga 
slutanvändarna inte har någon uppfattning om vad PocketLord kommer att medföra i deras 
arbetssätt. Lokalförvaltningen har däremot haft ett användarfokus tänkande, vilket har lett till 
en bra respons hos slutanvändarna. 
 
De olika intervjuerna/möten med vår handledare på Västfastigheter beskrev han vid ett 
tillfälle att tekniken också kan vara ett problem vid införandet av ett IS. Det viktigaste är att 
se över vilken teknik verksamheten har och vilka som är de tekniska kraven för systemet som 
ska införas, relaterade han vidare. Lokalförvaltningen använder sig idag av Windows-
baserade smartphones pga. en av systemets krav. Men i framtiden vill man använda sig av 
Ipad, vilket har ett annat operativsystem (ios) som inte är kompatibelt med PocketLord.    
 

5.3 Resultat 

5.3.1 Vilka faktorer ska man tänka på vid införande av ett tredjepartssystem i en stor 
verksamhet? 

1. När man ska införa ett informationssystem som kommer medföra en förändring i 
arbetsrutinen i en stor verksamhet, såsom hos Västfastigheter, är det extra viktig att:   

• Informera samt framhäva syftet och dess nytta. 
Detta för att undvika motstånd vid införandet. Informera alla i god tid som kommer bli 
påverkade av det nya arbetssättet, där syftet och värdet som kommer att medföras är tydligt 
och lättförståeligt (Lunström & Rosandet, 2009). I förstudiefasen definieras det som ska 
behandlas, det kan vara en idé, en fråga, ett krav, etc. (Lunström & Rosandet, 2009). Då är det 
rätt tidpunkt att informera de som berörs av projektet (Lunström & Rosandet, 2009). 
 
2. När man har bestämt i en verksamhet att det finns ett behov av att införa ett IS, är nästa 
faktor att:   

• Få stöd från verksamheten, främst från ledningen och beslutfattarna. 
Gräsberg & Hulteberg (2005) antyder att förändringen som kommer ske i en verksamhet ska 
stödjas i tre olika faser: i den formella strukturen, informella närverk samt accepteras hos 
varje medarbetare. Oftast är det någon i ledningen som har beslutat att det finns ett 
utvecklings- eller/och förändringsbehov i deras verksamhet, men beslutet måste även stödjas 
av verksamheten (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Hos Västfastigheter var det den tekniska 
chefen som ansåg detta behovet. Men hon måste få stöd främst från hela ledningen och 
beslutfattarna för att processen ska flyta på utan några större motstånd. Och inte minst 
glömma slutanvändarna. Som vi tidigare har nämnt så är det framförallt från ledningen och 
beslutfattarna man vill få stöd från (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Detta för att 
informationssystemet ska införas med ett accepterande beteende (Gräsberg & Hulteberg, 
2005). 
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3. Med hjälp av en nulägesanalys som ger en helhetsbild av verksamheten och bakgrunden till 
att behovet uppstått, bör utföras (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). En nulägesanalys innebär 
bl.a. att redogöra och förklara verksamhetens uppgifter och uppbyggnad i dagsläget, man 
utforskar vilka uppgifter som finns och vem som ansvarar för dessa (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988). När man informerar om förändringen som kommer ske vid ett införande i en 
verksamhet är det bästa att ge en välformulerad information genom att ha (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988): 

• Ett tydligt behov som fås fram av en väl genomförd nuläges- och verksamhetsanalys. 
 
4. Dickstein & Mills (2000) påpekar att det är viktigt att ta hjälp av slutanvändarna vid 
införande av ett informationssystem, eftersom det är dem som skall använda sig av systemet 
och då blir systemet mer anpassat för slutanvändarna. Att inte involvera användarna är nästan 
en garanti att införandet kommer kritiseras negativt vid leveransen (Gräsberg & Hulteberg, 
2005). Men vår undersökning gav som resultat att denna faktor måste man ha med vid ett 
system införande. Därför måste denna faktor ses över och tas hänsyn vid ett införande: 

• Involvera användarna.  
 
5. Vår undersökning resulterade även i denna faktor: 

• Kommunikation och stöd. 
Kommunikation är en viktig del av ett förändringsarbete, då den interna kommunikationen 
inte ska brista, vilket ligger till grund som största orsak till att ett förändringsarbete inte ens 
når initieringsfasen eller slutförs med ett positivt resultat (Heide, Johansson & Simonsson, 
2005). Att ha ett gemensamt mål och att ständigt informera om projektet leder till en ökad 
förståelse för kommande förändring (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Oftast tas alla beslut 
bakom stängda dörrar av ledningen i en organisation eller i ett företag (Gräsberg & Hulteberg, 
2005). Västfastigheter har ett sådant beteende i dagsläget därför är denna faktor, 
kommunikation, extra viktigt att ta hänsyn till. 
 
6. För att lyckas införa ett informationssystem är en betydande framgångsfaktor att 
verksamheter tar hjälp av relevant kunskap om detta skulle saknas (Gräsberg & Hulteberg, 
2005). 

• Ta in hjälp från utomstående om det finns kunskapsbrist. 
Om det är så att projektledaren eller projektgruppen saknar kunskaper för att kunna uppnå ett 
positivt resultat är det lämpligast att ta in hjälp av experter eller konsulter (Gräsberg & 
Hulteberg, 2005). Då konsulter och experter arbetar med att ge support och instruktion för ett 
företag (Gräsberg & Hulteberg, 2005). 
 
7. Arbeta i projekt är allt vanligare idag hos organisationer och företag speciellt när det gäller 
utvecklingen av verksamheter (Tonnquist, 2008). I en stor verksamhet är det lämpligaste att 
starta ett IT-projekt när man ska införa ett informationssystem (Wikström Ewa, 2000). 
Eftersom ett införande av ett IS leder till en förändring i verksamheten brukar ett projekt vara 
en fördel att använda sig av (Wikström Ewa, 2000). Om ett IT-projekt hade startats från 
början hos fallorganisationen hade då deras idé (om att inför PocketLord) uppnåtts på ett 
strukturerat sätt vilket skulle ha lett till ett mer acceptabelt resultat. Ett IT-projekt garanterar 
inte ett framgångsrikt resultat och skapar inte själva utvecklingen, utan det är bara ett 
hjälpmedel för att nå ett mål (Hughes & Cotterell, 2009). Därför räcker det inte att bara starta 
upp ett IT-projekt, utan även följa dessa tre aktiviteter med dess innehåll: förstudie, 
planering och genomförande (Hughes & Cotterell, 2009). Denna undersökning deltog i de 
två första aktiviteter. Nästa framgångsfaktor är att: 

• Starta IT-projekt. 
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8. Innan man startar ett IT-projekt skall det tydliggöras i projektbeskrivningen mål och planer 
utifrån beställarens grund (Lundström & Rosander, 2009). Alltså att se över verksamhetens: 

• Förutsättningar. 
 
9. Vem ska man vända sig till om problem uppstår? Ett införande av ett IS påverkar vanligtvis 
samtliga områden/avdelningar i en verksamhet, detta gör att det kan bli svårt att avgöra vem 
som exempelvis är system ägaren (Craig et al., 2006). Vid problem kan ansvaret riktas mot 
ledningen, som oftast varken har tid eller kompetens för att ta ansvar för IT-relaterade frågor 
(Craig et al., 2006).  

• Identifiera ansvar/roll. 
 
10. Att ett projekt initieras beror ofta på att det finns ett problem i verksamheten, en 
förändring behöver genomföras eller att det finns en affärsmöjlighet som ska tas tillvara på ett 
optimalt sätt (Lundström & Rosander, 2009). Det finns ett behov i verksamheten alltså är det: 

• Rätt tidpunkt att införa. 
 
11. Innan man inför ett system ska man se över avtalet med leverantören: 

• Se över avtalet med leverantören.  
 

5.3.2 Vilka är de vanligaste problem/misstag vid införande av ett tredjepartssystem i en stor 
verksamhet? Hur kan dessa problem/misstag undvikas? 

1. Det är väldigt vanligt att IT-projekt misslyckas pga. en ovanstående faktor, dvs. att det inte 
finns tillräcklig med stöd från olika delar av verksamheten (Craig et al., 2006). För att minska 
misslyckandet kan detta motverkas genom att redan vid initiering av projektet få stöd av 
verksamheten (Hullberg, 2003). 

• Att inte lyckas med att bygga upp stöd redan från början.  
 
2. När man involverar användarna tidigt i projektet kan eventuella motstånd undvikas, då 
användarna kommer känna sig som en del av projektet och inte se det som ett hot mot sig 
(Schmidt et al., 2001). För att undvika detta problem bör användarna inblandas redan från 
början såsom Schmidt et al., 2001 förespråkar. 

• Användarna tas inte på allvar och får inte tillräcklig med uppmärksamhet. 
 

3. Inom systemutvecklingen arbetar man oftast mot verksamhetens mål (Goldkuhl, 1993). 
Men man ska inte glömma att den ska motsvara tekniken också, så som vi diskutera i tidigare 
intervju med vår handledare på Västfastigheter.  

• Brist på tekniken.  
 

5.3.3 SWOT-analys 
Vår studie bestod av att klargöra framgångsfaktorer för att lyckas införa ett tredjepartssystem i 
en stor verksamhet. För att åstadkomma ett realistiskt och generellt resultat av vår 
undersökning tog vi därför del av en passande stor verksamhet. I detta fall var Västfastigheter 
en lämplig verksamhet att studera. Västfastigheter befann sig i initieringsfasen för att införa 
ett IS. Detta IS försöktes vid tidigare tillfälle införas utan att lyckas. Västfastigheter försöker i 
dagsläget återigen att införa denna IS. Den specifika IS som ska införas är 
informationssystemet Pocketlord för mobila enheter. För att införandet inte ska misslyckas 
återigen bestämde vi att göra en SWOT-analys för Västfastigheter. Utifrån en SWOT-analys 
kunde vi finna såsom svagheter och styrkor som man inte visste Västfastigheter hade. Genom 
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Styrkor 

att framställa en SWOT-analys för Västfastigheter kunde vi lära oss hur en stor verksamhet 
arbetar vid ett IS införande. Detta gav oss en större grund för att klargöra tidigare nämnda 
framgångsfaktorer i resultatavsnittet. Denna SWOT-analys kan man ha som en mall för andra 
stora företag eller organisationer som vill införa ett IS i deras verksamheter.   
 
Här nedan presenteras en SWOT-analys för att införa informationssystemet PocketLord hos 
Västfastigheter: 
 
 

 
Tabell 4, SWOT-analys 
 
Styrkor  
 
v Rätt tidpunkt  
Det är rätt tidpunkt att införa det mobila informationssystemet PocketLord. Då ledningen saknar 
ett bra underlag för att fatta ekonomiska beslut2.  
 
v Tillgänglighet  
Det mobila informationssystemet kommer vara lättillgängligt, då den kommer vara installerad i 
både datorn och i någon typ av mobilenhet. Driften har idag tillgång till dessa tekniska artefakter, 
alla anställda har sin egen dator och någon slags mobilenhet3.  
 

                                                
2 Källa: dokumentunderlag och intervjuer med driftchefer, tekniska chefen samt förfrågningsunderlaget. 
3 Källa: 5D, verksamhetsanalys och intervjuer med anställda. 

	   	  
Positiva	  faktorer	  

	  
Negativa	  faktorer	  

	  
	  
	  
Interna	  faktorer	  

Styrkor	  
v Rätt	  tidpunkt	  
v Tillgänglighet	  
v Miljön	  
v Innovativa	  funktioner	  
v Simpelt	  användargränssnitt	  
v Tid	  
v Informationsutbyte	  
v Nätverk	  
	  

Svagheter	  
v Stort	  företag	  
v Okänd	  bland	  konsumenter	  
v Höga	  kostnader	  
v Server	  expandering	  
v Definiera	  roller	  
v Tekniken	  
	  

	  
	  
	  
	  
Externa	  faktorer	  

Möjligheter	  
v Ekonomiskt	  klimat	  
v Trender	  i	  omgivningen	  
v Teknologiska	  framgångar	  
v Ouppfyllda	  användarbehov	  
v Identifiera	  kompetenta	  

medarbetare	  
v Samarbeta	  och	  kunskap	  av	  

andra	  företag	  
v Utveckling	  av	  teknik	  

Hot	  
v Ändrade	  förhållanden	  
v Ej	  acceptans	  
v Regler	  och	  politik	  
v Ekonomi	  
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v Miljön  
När man via den mobila enheten tar emot sin arbetsorder blir det ett papperslöst arbetssätt och 
sparande för bilkörning, dvs. för dem som har ett behov av en bil. Genom denna lösning kommer 
man att tänka mer på miljön, alltså grön IT4.  
 
v Innovativa funktioner  
PocketLord kommer att erbjuda många funktioner, bl.a. att kunna slutföra arbetsorder och lägga in 
relevant data5.  
 
v Simpelt användargränssnitt  
Det är enkelt att hantera arbetsorder, då PocketLords gränssnitt är simpelt. Användarna skulle inte 
vilja använda PocketLord om man måste gå igenom en mängd olika steg innan man kan ta fram 
sin arbetsorder, då skulle dem lägga ifrån sig programmet6.  
 
v Tid  
Om arbetsorder kan hanteras i en mobil enhet besparar man tid på sitt administrativa arbete7.  
 
v Informationsutbyte  
Med PocketLord finns mer möjlighet att få utförligt informationsutbyte. T.ex. om en diskmaskin 
är fel anmäld så kan man genom PocketLord få tillgång till diskmaskinens historik. Exempelvis 
om den har reparerats innan8.  
 
v Nätverk  
För att ständig vara uppkopplad vid användning av PocketLord, erbjuder och använder redan idag 
Västfastigheter sig av 3G teknologin. Det är möjligt att komma åt deras nätverk externt och 
trådlöst. Inte enbart via en dator som är uppkopplad med en nätverkskabel9.  
 
Svagheter  
 
v Stort företag 
Eftersom det är ett stort företag kan det vara svårt att få med sig alla medarbetare med en positiv 
inställning inför lanseringen av PocketLord. Detta kan ske stegvis tillsammans med dem 
motsägande medarbetarna i förhoppning att uppnå ett positivt resultat. I annat fall måste 
införandet och realiseringen ske drastiskt. Vilket är inget att rekommendera (Gräsberg & 
Hulteberg, 2005). 
 
v Okänd bland konsumenter  
Med detta menas att PocketLord är ganska okänd hos en del slutanvändare. Det finns många 
potentiella medarbetare i driften som skulle kunna använda sig av programvaran om de bara visste 
att den finns och vad den medför10.  
 
v Höga kostnader  
Det kan medföra höga kostnader för Västfastigheter vid införande av PocketLord. Man får räkna 
med att utbilda och supporta medarbetarna11.  

                                                
4 Källa: 5D. 
5 Källa: 5D och studiebesök hos Lokalförvaltning. 
6 Källa: Lokalförvaltning. 
7 Källa: 5D. 
8 Källa: Francisco Prieto. 
9 Källa: intervju med anställda. 
10 Källa: intervju med slutanvändarna. 
11 Källa: Ekonomichef och förfrågningsunderlaget. 
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v Server expandering  
Då Västfastigheter är ett stort företag kommer PocketLord få många användare, detta kan medföra 
en jämn uppgradering till nya servrar för att lagra ny information i databasen samt för att kunna 
hantera en stor mängd besökare som kommer att öka med tiden12. 
 
v Definiera roller  
Västfastigheter måste definiera rollerna vid införandet av PocketLord. Frågor man kan ställa sig 
är: Vem äger systemet? Om användarna får problem med programvaran, vem vänder dem sig 
till13?  
 
v Tekniken  
Man får räkna med att tekniken kan bugga eller inte fungera som den ska. Underhåll och 
service kan hjälpa till att minska på de tekniska problemen. Det är även bra att ha en ”offline 
plan” om systemet skulle krascha tillfälligt14.  
 
Möjligheter  
 
v Ekonomiskt klimat  
Västfastigheter påverkas av låg- eller högkonjunktur. Dem tillhör den offentliga sektor och är 
direkt beroende av skattepengar. Vid högkonjunktur kan staten satsa mer pengar på olika områden 
i den offentliga sektorn, detta leder till att Västfastighetens ekonomi blir bättre. Exempelvis 
kommer det finnas fler möjligheter att initiera nya kostsamma projekt. Omsättningar bör vara +/-0 
vid årsbokslut15.  
 
v Trender i omgivningen  
PocketLord används redan av flera organisationer, ex. Lokalförvaltningen16.  
 
v Teknologiska framgångar  
Utvecklingstänkande är en viktig del för en verksamhet. I dagsläget används arbetsordersystemet 
LandLord som även finns för mobilt bruk den s.k. PocketLord. Västfastigheter har både mjukvara 
och hårdvara för att kunna sätta PocketLord i bruk17. 
 
v Ouppfyllda användarbehov  
Slutanvändarna har många åsikter som man skall ta vara på för att uppnå ett positivt effektmål18.  
 
v Identifiera kompetenta medarbetare  
Identifiera kompetenta medarbetare som kan hjälpa till att användandet av PocketLord kan 
komma att underlättas vid ett införande. Använd deras kunskaper19.  
 
v Samarbeta och kunskap av andra företag  
Västfastigheter kan samarbeta och lära sig av andra företag som redan använder sig av 
PocketLord idag, t.ex. Lokalförvaltningen. Få ut det bästa för att få ett positiv resultat20.  
 

                                                
12 Källa: intervju med anställda. 
13 Källa: intervju med anställda. 
14 Källa: intervju med anställda. 
15 Källa: www.västfastigheter.se och ekonomichefen. 
16 Källa: Lokalförvaltningen. 
17 Källa: intervju med anställda och verksamhetsanalys. 
18 Källa: intervju med slutanvändarna. 
19 Källa: intervju med slutanvändarna. 
20 Källa: Lokalförvaltningen.  
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v Utveckling av teknik  
Vidareutveckla principen att använda PocketLord för arbetsorder. Exempelvis lagra alla artefakter 
som driften underhåller i form av en databaslista med unik kod21.  
 
Hot  
 
v Ändrade förhållanden  
Kan finnas en risk att leverantören går i konkurs eller att supporten inte uppfyller de krav 
Västfastigheter har. Detta kan vara ett hot mot Västfastigheter, då man redan investerat i ett 
system22.  
 
v Ej acceptans  
Arbetssättet och systemet accepteras inte av dem tänkbara användarna. Ett hot då man lagt ner 
olika typer av resurser för att detta ska fungera23.  
 
v Regler och politik  
Då Västfastigheter är landsting och det är politikerna som bestämmer alla regler, kan detta vara ett 
hot vid ändring av regler och politik som kan påverka ekonomiska beslut. Då ett införande av ett 
system kommer att kräva olika typer av resurser24. 
 
v Ekonomi  
Västfastigheter påverkas av låg- eller högkonjunktur. Dem tillhör den offentliga sektorn och är 
direkt beroende av skattepengar. Vid lågkonjunktur sker besparingar och nerskärningar och då 
påverkas Västfastigheters ekonomi negativ. Det blir mindre pengar i Västfastigheters kassa för att 
driva verksamheten. Projekt kan komma att dras in eller försenas pga. besparingar. 
Omsättningarna bör vara +/-0 vid årsbokslut25.  
 

5.3.4 Sammanfattning av SWOT- analys 
Västfastigheter har stora möjligheter att lyckas med att införa det nya arbetssättet genom att 
driften använder sig av PocketLord som sitt arbetsverktyg. Det tekniska finns tillgängligt och 
det är rätt tidpunkt att införa PocketLord då det finns ett behov av ett sådant IS. Detta system 
har även möjligheter att vidareutvecklas i takt med verksamhetens framtida behov och krav. 
Styrkor och möjligheter är många, detta medför en positiv uppfattning. Vid införandet 
kommer det att skapa ett papperslöst arbetssätt, dvs. att man exempelvis kommer spara på 
bilkörandet. Förutsättningarna för Västfastigheter ser ljusa ut för att införa det nya 
arbetssättet, eftersom det kommer att underlätta för de berörda medarbetarna, exempelvis att 
kunna slutföra en arbetsorder på plats i stället för att göra det via en dator på driftens lokaler.  
Det finns även en del svagheter och hot i Västfastigheter. Det största hotet just nu är att 
PocketLord inte kommer bli accepterat av dem tänkbara användarna, dvs. att man missat 
deras behov. Detta kan skapa problem i arbetsmiljön och samarbetsfrågor. Men med hjälp av 
sina styrkor och möjligheter finns en stor möjlighet att övervinna sina hot och svagheter. Det 
pga. delvis av att det förekommer fler styrkor och möjligheter än svagheter och hot. Dessutom 
är deras största hot kontrollerbart, då det ligger i deras händer att involvera sina 
slutanvändare. 

                                                
21 Källa: Lokalförvaltningen. 
22 Källa: intervju med anställda. 
23 Källa: intervju med slutanvändare och anställda. 
24 Källa: www.västfastigheter.se och ekonomichefen 
25 Källa: www.västfastigheter.se och ekonomichefen. 
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6 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel presenteras och argumenteras en slutsats baserat på våra forskningsfrågor. 
Vidare presenteras en diskussion om införande av PocketLord hos Västfastigheter och hur 
andra stora verksamheter kan lyckas med ett IS-införande. Vi har även redogjort 
rekommendationer för den specifika fallstudien med en koppling till andra stora verksamheter 
för att lyckas införa ett IS. Slutligen presenteras generaliserbarheten, förslag till fortsatt 
forskning och våra reflektioner kring detta arbete. 

 
 

6.1 Vilka faktorer ska man tänka på vid införande av ett 
tredjepartssystem i stor verksamhet? 

Målet med denna undersökning är att kunna ta fram olika framgångsfaktorer att tillgå när man 
ska införa ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Denna studie begränsas till och forskas 
om fenomenet att lyckas införa ett IS i större verksamheter. Vi har även studerat och förhållit 
oss till förstudie- och planeringsfasen i ett IT- projekt. Detta för att utifrån fallstudierna och 
andra forskningar vi läst om, startas ofta ett IT-projekt vid ett IS-införande. Vi har 
åstadkommit i en del framgångsfaktorer som vi anser att man måste arbeta med redan vid 
initieringen av ett projekt för en resultatrik avslutning. Vi antyder främst på faktorer där man 
involverar användarna och får stöd från verksamheten. 
 
Vi anser även att dessa faktorer kan variera lite beroende vad det är för typ av organisation 
eller företag, men utifrån det vi studerat ska dessa faktorer alltid tas med oavsett. Sedan tycker 
vi att det är projektledaren som ska kunna identifiera utifrån verksamhetens villkor vilka 
faktorer man ska ta hänsyn till eller kanske verksamheten redan har en strategi som följs. Då 
kan strategin kompletteras med delar från andra förslag, såsom våra förslag. Det viktigaste 
anser vi är att hitta en procedur som fungerar för det aktuella projektet utifrån verksamhetens 
förutsättningar och projektets storlek. Men vi rekommenderar starkt att ta hänsyn till 
framgångsfaktorerna vi åstadkommit i kapitel 5. 
 
Vi anser att viktiga framgångsfaktorer som ska tas hänsyn till redan vid initieringen av ett IT-
projekt bör vara att bygga upp stöd och blanda in användarna. Det är viktigt att användarna 
bidrar med sina idéer och synpunkter dem har om det kommande IS-införandet. Detta för att 
vi tycker att det är viktigt att användarna ska kunna delta och påverka informationssystemets 
syfte (hur den ska fungera) samt de krav som ska ställas. Då detta kommer att leda till att 
användarna får en mer positiv inställning till kommande införande. Men hur samlar man in 
åsikter och idéer ifrån användarna? Ett sätt kan vara att genomföra seminarier tillsammans 
med slutanvändarna och deltagarna i projektet. Dvs. att man använder sig av olika 
insamlingstekniker (Eriksson, 2008). Detta för att komma fram till exempelvis tänkbara behov 
eller synpunkter om hur förändringsarbetet ska utföras (Eriksson, 2008). I en större 
organisation eller företag anser vi att det kan krävas mycket tid och resurser att utföra dessa 
typer av seminarier såsom Eriksson (2008) även påpekar. Då det krävs för både 
slutanvändarna och projektgruppen att disponera från sin egen tid för att kunna realisera ett 
sådant seminarium. Vilket inte alltid ledningen kanske godkänner, då det krävs att ”ta tid” 
ifrån den ordinarie arbetstiden. Därför bör detta beslut tas innan och ses över vilken 
insamlingsteknik kan vara lämpligast (Eriksson, 2008). Det finns olika tekniker för att få fram 
synpunkter och önskemål från medarbetarna (Eriksson, 2008), en kan vara att skicka ut 
enkäter till alla användarna och på detta viset kunna få en avbildning av vad de har för 
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synpunkter om informationssystemet och den förändringen som kommer ske i deras 
arbetssätt. Båda teknikerna anser vi hjälper till att få ett helhetsintryck av hur användarna ser 
på informationssystemet och den kommande förändringen. Vi kan även rekommendera att ta 
hjälp av utomstående exempelvis av verksamhetskonsulter eller andra personer som inte ingår 
i projektet eller organisationen. Detta kan vara ett sätt att kvalitetssäkra projektet och även 
fylla i dem kunskapsbrister som behövs. Det är lämpligt att använda resurser som redan finns 
i en stor verksamhet för att inte utöka kostnaderna allt för mycket. 
 

6.1.1 Framhäva syfte och dess nytta 
Vid ett införande av ett informationssystem anser vi att man bör utföra en ordentlig 
nulägesanalys vid initieringsfasen. Detta för att kunna förtydliga bakomliggande orsak till hur 
ett behov har uppstått. Exempelvis hur har behovet av att införa ett informationssystem 
uppstått. Vi anser att med hjälp av en nulägesanalys kan verksamheten få en tydligare vision i 
varför den kommande förändring behövs och hur man kan arbeta mot samma mål och syfte. 
Vi anser att om dem som berörs av projektet i verksamheten har samma målsättning kommer 
processerna för IT-projektet att skapa mindre motstånd. Då man har framhävt det som ska 
levereras med informationssystemet (Gräsberg och Hulteberg, 2005). Vi menar att när en 
nulägesanalys utförs kan behovet, syftet och värdet informeras samt visas på ett mer konkret 
sätt exempelvis i ett flödesschema. 
 

6.1.2 Stöd från verksamheten 
Vid studiebesöket hos Lokalförvaltningen konstaterade projektledaren att den förändring som 
ett projekt medför i en verksamhet kräver att man bygger upp stöd redan från början. 
Projektledaren menar att det kan behövas stöd från bl.a. ledningen och från högre uppsatta 
chefer för att få ett så lyckat informationssystems införande. När Lokalförvaltningen skulle 
införa informationssystemet PocketLord involverades en del medarbetare som användes som 
“försökskaniner” och fick testa systemet. Utifrån dessa tester fick medarbetarna komma med 
synpunkter. De använde sig av en s.k. pilotgrupp. 
Vi har kommit fram att när en organisation eller företag har bestämt sig att införa ett 
informationssystem är det extra viktigt att få stöd av hela verksamheten, främst från ledningen 
och beslutsfattarna (Gräsberg och Hulteberg, 2005). Med stöd menar vi att verksamheten ska 
stödja och godkänna det som informationssystemet kommer att medföra. Detta för att 
processerna i kommande införande ska genomföras med minsta motstånd. Detta stöd finns 
redan exempelvis hos Västfastigheter men vi anser att dem också måste få med sig andra delar 
av sin verksamhet, t.ex. slutanvändarna på driften. En projektledare kan få med sig de 
viktigaste aktörerna i verksamheten genom att ”sälja” in iden och visa att det kommer att 
medföra ett positivt värde för organisationen (Gräsberg och Hulteberg, 2005). Vi är överens 
om att det är viktigt att få med sig de viktigaste aktörerna i en verksamhet för att starta 
projektet och kunna vidareutveckla den. Men när projektet är igång, anser vi, att man ska 
fokusera på slutanvändarna och även andra medarbetare som kan medföra support/vägledning 
till andra slutanvändare som har en mindre positiv inställning. Vi anser vidare att tidigt i 
första fasen av ett IT-projekt ska projektledaren informera ledningen genom att lägga fokus på 
fördelarna med det informationssystemet som ska införas, samma procedur ska göras när man 
informerar resten av verksamheten såsom Gräsberg och Hulteberg (2005) antyder. När man 
för vidare informationen till resten av verksamheten är det viktigt att tydliggöra vad 
införandet kommer att medföra, detta för att det inte ska skapa några missförstånd vid 
leveransen (Gräsberg och Hulteberg, 2005). Detta har vi konstaterat hos Västfastigheter som 
vi redan idag kan se en risk att deras införande kan få motstånd om dem inte informerar och 
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får stöd av alla de som kommer berörs av projektet. Därför anser vi att det är en bra startpunkt 
att börja med att få stöd från ledningen för att sedan vidare bygga upp ett stöd från hela 
verksamheten. Tyvärr har vi sätt dock att informationen stannar oftast i ledningen och sprids 
inte vidare till resten av verksamheten såsom också Gräsberg och Hulteberg (2005) har 
beskrivit. Ett sådant beteende kan leda till att informationssystemet inte kommer att 
godkännas av verksamheten, beskriver Gräsberg och Hulteberg (2005). 
 

6.1.3 Tydligt behov 
En nuläges- och verksamhetsanalys anser vi är ett måste vid ett införande av ett 
informationssystem. Speciellt om det gäller en stor organisation eller företag. Då vi har sett att 
ett IS-införande leder till en förändring i verksamheten och som kan påverka hela 
informationsflödet och arbetsprocessen. I en stor organisation är det svårare att förklara 
behovet av ett sådant införande. Därför kan en nuläges- och verksamhetsanalys vara till stor 
hjälp. Då en nulägesanalys innebär just en detaljerad undersökning av verksamheten och 
kraven i dagsläget (Lunström & Rosandet, 2009). Enligt våra antaganden anser vi att ett 
införande av ett IS i stor verksamhet är viktigt med att framhäva behovet med förändringen. 
Detta för att minska på eventuella motstånd vid införandet. Framhävs ett tydligt behov skapas 
det en grundlig förståelse hos medarbetarna om varför införandet kommer att genomföras. 
Men vi vet utifrån vår undersökning att i en stor verksamhet kan det vara svårt att visa var och 
för vem behovet är till för. Därför kan en nulägesanalys hjälpa till att tydligt visa på 
exempelvis i ett flödesschema där behov finns. 
 

6.1.4 Involvera användarna 
Om man engagerar medarbetarna i varje del fas, så säger Gräsberg och Hulteberg (2005) att 
det kan bidra till ett lyckat införande av ett informationssystem. Därför anser vi att det är 
viktigt att ta hänsyn till användarnas åsikter och behov. Idag försöker Västfastigheter återigen 
att införa informationssystemet PocketLord i deras verksamhet. Vi har därför haft möjligheten 
att ta del av deras IT-projekts förstudie- och planeringsfas. Med hjälp av det kunde vi studera 
hur man kan lyckas införa ett tredjepartssystemsystem i en stor verksamhet. Hos 
Västfastigheter startade ledningen IT-projektet för att införa IS PocketLord. Idag finns det en 
projektgrupp som är sammanställd av olika medarbetare, såsom systemförvaltare, 
systemadministratör, systemvetare, fd. medverkande, etc. Men inga slutanvändare eller 
drifttekniker är med i deras projektgrupper eller införandeprocesser. I samband med detta 
avtagande kunde vi även studera en annan stor verksamhet som lyckades införa PocketLord. 
Verksamheten är Lokalförvaltningen som använder sig av PocketLord idag. Detta har gjort att 
vi kommit fram till olika framgångsfaktorer som måste vara med för att lyckas med ett 
införande som kommer leda till en förändring i verksamheten. I en stor verksamhet är det 
svårare att få med alla att acceptera en förändring. Västfastigheter exempelvis har ett svårt 
uppdrag att handskas med när PocketLord ska införas. Detta för att det är svårt att 
kommunicera och informera samt få det stöd av verksamheten för den förändring som 
kommer att ske. 
 
Många organisationer och företag glömmer för det mesta bort sina slutanvändare vid ett 
införande av ett IS (Schmidt et al., 2001). Speciellt glömmer man bort sina slutanvändare om 
verksamheten är stor har vi lagt märke till. Västfastigheter är ett exempel på detta då dem 
tyvärr inte är ett undantag. Användarna är inte inblandade än, trots att Västfastigheter befinner 
sig i närheten av genomförandefasen. Om detta beteende fortsätter kommer införandet av 
PocketLord tyvärr få motstånd vid införandet, bedömer vi. Vilket är största hotet just nu för 
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Västfastigheter, mer om detta tar vi upp i SWOT-analysen avsnitt 5.3.3. Lokalförvaltningen 
hade däremot användaren i fokus när IT-projektet startades, därför resulterade införandet på 
ett mer positivt sätt betraktar vi. Vidare anser vi att slutanvändarna måste få möjlighet att 
uttrycka sina synpunkter och förslag till införandet av informationssystemet, då deras 
deltagande är viktigt för en positiv acceptans. Helst rekommenderar vi att involvera 
användarna i första fasen av ett IT-projekt, då krav inte är fastställt och klart vilket det kan 
vara i genomförandefasen där det kan vara svårare att ändra på exempelvis ett krav 
(Tonnquist, 2008). I en stor organisation eller företag, såsom Västfastigheter, kunde vi se att 
det kan vara svårt att involvera användarna redan vid initiering av ett IT-projekt. Detta för att 
man är många medarbetare. Oftast såg vi att det tas hänsyn till dem som ingår i projektet och 
inte till dem som man ska leverera för dvs. för slutanvändarna. Därför anser vi att det är ett 
stort hot vid ett IS-införande att just slutanvändarna inte accepterar det nya arbetssättet och 
informationssystemet. Genom att involvera användarna i ett tidigt stadie kan dessa känna sig 
delaktiga och ha en större acceptans när det är dags för införandet (Barki & Hartwick, 1994). 
 

6.1.5 Kommunikation 
En viktig framgångsfaktor vi kom fram till var att den interna kommunikationen skulle 
fungera inom verksamheten. Vi menar att det ska finnas en kommunikation exempelvis 
mellan projektgruppen och slutanvändarna. Detta för att vi anser att projektets 
processer/aktiviteter kommer att flyta på med mindre motstånd. Om man kommunicerar med 
varandra skapas en bättre förståelse för vad som ska göras (Heide et al., 2005). 
Lokalförvaltningen använde sig av kommunikationen med sina slutanvändare vilket ledde till 
en mer positiv attityd vid införandet, konstaterar vi. Men varför gör man resistans trots att 
man “förstått” syftet och dess nytta med förändringen? (Heide et al., 2005) Då är det ännu 
viktigare att ta hjälp av kommunikationen, tycker vi. Problemet ligger oftast i att man “tror” 
att den nya förändringen inte är bra, därför kan en sådan situation inte bedömas som ett 
kommunikationsproblem (Heide et al., 2005). Västfastigheter som är en stor organisation 
påverkas kraftigt av denna framgångsfaktor för att lyckas med införandet. Vi har kommit fram 
till en viktig faktor som vi anser bör ses över för att lyckas med införandet. Denna faktor 
innebär en konstant kommunikation mellan de som berörs av projektet. Vilket vi anser kan 
leda till ett mer positivt resultat av införandet. Slutanvändarna ska exempelvis kunna 
kommunicera med projektgruppen och ledningen gällande införandet. Vidare anser vi att 
slutanvändarna ska kunna få stöd i form av utbildning, support och vägledning. 
 
För att man ska kunna lyckas genomföra ett förändringsprojekt med ett positivt resultat, 
behöver förutsättningar utformas, dvs. kommunikation och förståelse enligt Heide et al. 
(2005). För att skapa engagemang och delaktighet hos de anställda i en organisation är 
kommunikation och ta del av informationen en viktig del i förändringsprocessen (Heide et al., 
2005). Heide et al. (2005) menar även att det endast inte räcker med att göra informationen 
tillgänglig utan det är även viktigt att förstå informationens innebörd och vilken betydelse 
förändringen har. Vi har sett att Lokalförvaltningen har kommunicerat och informerat om den 
förändring som skulle förekomma i deras verksamhet. Detta har bidragit till ett positivt 
resultat vid införande av IS. I förhållandevis till Västfastigheter har dem inte kommunicerat 
och informerat om dess förändring till alla berörda, speciellt inte till slutanvändarna. Vilket vi 
anser bör utföras snarast, då dem befinner sig snart i genomförandefasen. Vi anser att det 
räcker inte bara med att kommunicera och informera alla berörda, utan informationen ska 
även uppfattas korrekt såsom Carlsson Sten (2000) antyder. Med detta menar vi att den som 
informerar ska ha kunskaper om dem berördas arbetssätt. Detta för att informationen ska 
kunna skapa en mening och förklaras i ett sammanhang för den som erhåller informationen 
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(Carlsson Sten, 2000). Då skapas en förståelse hos dem berörda (Carlsson Sten, 2000). Men 
det betyder inte att motstånd kan undvikas helt, dvs. det förekommer alltid någon medarbetare 
som är emot trots att de har förstått innebörden av förändringen såsom Carlsson Sten (2000) 
antyder. 
Om man vill minska oro och stress är det viktigt att tala om fördelarna med förändringen 
såsom Carlsson Sten (2000) pekar på. Företagets mål måste ingå i ett sammanhang för att det 
lättare ska förstås av användarna där man beskriver varifrån behovet av förändringen uppstår 
och hur saker och ting hänger ihop (Carlsson Sten, 2000). Gräsberg och Hulteberg (2005) 
antyder även att det är viktigt att klargöra bakgrunden till förändringen för att de berörande 
ska förstå drivkrafterna bakom förändringen och dess syfte. När en verksamhet, som 
exempelvis Västfastigheter, har tagit steget att kommunicera och informera resten av 
medarbetarna är det även väsentligt att lyfta fram syftet och bakgrunden till införandet. Därför 
anser vi att verksamheter bör ha klart för sig dess syfte och bakgrund till den kommande 
förändringen. Beskrivningen av förändringen kommer då att uppfattas tydligare av dem 
berörda anser vi. 
Hos Västfastigheter har vi deltagit i förstudie- och planeringsfasen av det nuvarande IT-
projektet. Där kunde vi konstatera att användarna har mycket att säga redan vid initieringen av 
ett IT- projekt. Därför anser vi att de som främst berörs av förändringen är användarna och 
därför är det viktigt att användarna har i ett tidigt skede förstått bakgrunden och behovet till 
kommande förändring. 
Förståelse är en viktig del i förändringsprocessen där människor handlar utifrån hur de 
uppfattar saker och ting i en situation säger Heide et al. (2005). I exempelvis projektgruppen 
hos Västfastigheter har det ännu inte meddelats formellt om förändringen till resten av 
verksamheten. Då Tonnquist (2008) antyder att en projektledare har mycket ansvar anser vi 
att projektledaren måste ta initiativen att kommunicera och informera till resten av 
medarbetarna. Därför anser vi vidare ätt det är även viktigt att som ledare av ett 
förändringsprojekt vara medveten om de anställdas uppfattningar av förändringen och vad det 
kommer att ha för betydelse för resultatet. 
 

6.1.6 Hjälp från utomstående 
Vi anser att i ett IT-projekt kan det vara betydelsefullt att ta hjälp av utomstående speciellt vid 
ett införande av ett informationssystem såsom Gräsberg & Hulteberg (2005) påpekar. I vissa 
fall har projektledaren inte tillräcklig med kunskaper inom teknologin (Gräsberg & Hulteberg, 
2005). Vi tycker vidare att när man inför ett IS i en stor verksamhet ska man självklart vara en 
“bra” projektledare och man bör ha kunskaper för de tekniska krav som förekommer i ett 
införande av ett IS. När en projektledare ska driva ett IT-projekt är det ytterst viktigt att vara 
teknikkunnig för att åstadkomma med fungerande lösningar (Gräsberg och Hulteberg, 2005). 
Annars ses man som mindre pålitlig (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Vid en stor organisation 
eller företag är det viktigt att ta hjälp av de potentiella resurser som verksamheten disponerar 
över (Gräsberg & Hulteberg, 2005). Med utomstående menar vi inte att alltid ta hjälp från 
någon utanför organisationen eller företaget. Det kan vara en person/personer inom 
verksamheten men som inte är insatt i det aktuella projektet. Det är väsentligt anser vi att inse 
som organisation att ta hjälp av en utomstående av projektet om det behövs. Det kan vara så 
enkelt som att ta hjälp av slutanvändarna. Västfastigheter exempelvis gör det när det behövs, 
vilket vi anser som något positivt. Men vi anser att det endast inte gäller brist på 
teknikkunskaper där utomstående hjälp kan förekomma. Det kan innefatta även andra typer av 
brister. Exempelvis då dem vanligaste problem/misstag är att missa att bygga upp stöd redan 
från början och att användarna inte tas på allvar. Vi anser därför att det är viktigt att som 
projektledare eller som organisation/företag ser till att dessa problem/misstag uppfylls. Om 
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detta inte kommer att uppfyllas, är det en bra idé att ta in hjälp från utomstående. I en stor 
organisation såsom Västfastigheter är det svårare att detektera om man behöver utomstående 
hjälp, då man oftast anser att man har tillräcklig med personal. Men det som Västfastigheter 
gjorde bra var att just ta in hjälp av utomstående vid behov.  
 

6.1.7 Starta IT-projekt 
Vi anser att ett IT-projekt inte alltid behöver startas upp inför varje idé/åsikt som dyker upp i 
en verksamhet. Vi menar att man kan se ganska snabbt om idén som uppkommit kommer att 
påverka flera delar av verksamheten. Om så är fallet är det lämpligt att starta upp ett projekt. 
Frågor att ställa sig vid ett projekts uppstart: Är det värt att genomföra? Hur ska vi gå 
tillväga? (Hughes & Cotterell, 2009). 
 

6.1.8 Förutsättningar 
Som vi påstått tidigare är det lämpligt att arbeta med IT-projektet utifrån verksamhetens 
förutsättningar. På detta viset kan ett lyckat IS-införande ske. Gräsberg och Hulteberg (2005) 
rekommenderar att se över dessa förutsättningar: 1. Organisationens vana för förändringar, 2. 
Hur förändringen kommer påverka medarbetarnas egen arbetssätt/situation? Dvs. vilka 
möjligheter det finns att förändringen uppfattas som negativ eller positiv, 3. För att 
förändringen ska lyckas, hur mycket stöd ska man ge till den specifika 
förändringen? 
Vi hänvisar att utföra en nuläges- och verksamhetsanalys för att förtyda verksamhetens 
förutsättningar. 

6.1.9 Identifiera ansvar 
En annan viktig framgångsfaktor som vi anser ska tas hänsyn till är att på förhand identifiera 
rollernas ansvarsområden. Vi vet att vid ett IS-införande kommer det att uppstå olika typer av 
problem, då vi har studerat om ämnet. Men vem ska man vända sig till om problem uppstår? 
Om exempelvis informationssystemet fel inte ligger hos leverantören, vem i verksamheten 
ska man vända sig till? Ledningen, projektledaren? Ett vanligt beteende är att just vända sig 
till ledningen, som oftast inte har kunskaperna eller tiden att svara på dessa frågor (Craig et. 
Al, 2006). 
Goldkuhl & Röstlinger (1988) påpekar att med en nuläges- och verksamhetsanalys kan man 
lättare identifiera de olika ansvarsområdena som förekommer i en verksamhet. 
 

6.1.10 Rätt tidpunkt 
Vi har konstaterat genom vårt studie att för att lyckas med ett IS-införande skall det ske vid 
rätt tidpunkt. Att ett projekt initieras beror ofta på att det finns ett problem i verksamheten, en 
förändring behöver genomföras eller att det finns en affärsmöjlighet som ska tas tillvara på ett 
optimalt sätt (Lundström & Rosander, 2009). Då detta uppstår betyder det att det finns ett 
behov i verksamheten, alltså tyder det på att det är rätt tidpunkt att starta ett projekt.  
 

6.1.11 Leverantörens avtal 
Vilken support kommer leverantören (5D i denna fallstudie) att ge verksamheten? Hur 
kommer leverantören (5D) att hantera buggar och liknande problem? Detta är frågor som 
måste klargöras. Man kan jämföra olika leverantörer. 
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Utifrån vår undersökning fick vi oss en klar bild att dagens organisationer och företag lägger 
ner olika typer resurser för ett informationssystem. Därför anser vi att det är viktigt att se över 
leverantörens avtal.  
 

6.1.12 Kravhantering 
Utveckling av ett informationssystem bör ha sin utgångspunkt i att ha välformulerade 
förutsättningar och en grundlig analys av de behov som finns hos de anställda, antyder 
Goldkuhl och Röstlinger (1988). På Västfastigheter är syftet med det kommande 
informationssystem införandet att kunna underlätta i det dagliga arbetet hos de anställda. Men 
vad har de anställda egentligen för behov? Vi tog reda på detta och fick en klarare bild på vad 
som önskades vid informationssystemets leverans. Alltså vilka krav som ska finnas med i 
kravspecifikationen. Därför tycker vi att kravhanteringen är en viktig del att utföra vid ett 
införande av ett IS. Men vi antyder att kraven ska vara anpassade till slutanvändarna och till 
deras arbetssätt. Därför anser vi att det inte är en bra ide att införa ett IS som inte är 
lätthanterligt och som dessutom inte uppfyller medarbetarnas arbetsuppgifters syfte.  
 
Vår rekommendation är att iterativt samla in krav under en period och speciellt krav som finns 
hos slutanvändarna. För att sedan någon i projektgruppen går “ner” och tittar hur 
slutanvändarna har det i verkligheten. Det är detta som vi tycker saknas hos Västfastigheter 
exempelvis. Kraven för informationssystemet fastställdes i tidigt skede av ledningen på 
Västfastigheter. Men det är ingen som har pratat med slutanvändarna. Vi valde att få så många 
synpunkter som möjligt från våra intervjupersoner för att få ytterligare förslag på krav/behov 
som kan tänkas vid införande av informationssystemet. Detta var stor hjälp för Västfastigheter 
då ingen hade utfört detta arbete. Samma gäller vid andra stora verksamheter, där dem måste 
se över hur kravhanteringen utförs. Allt detta för att kunna leverera ett lyckad IS-införande. 
 

6.2 Vilka är det vanligaste problem/misstag vid införande av ett 
tredjepartssytem i en stor verksamhet? Hur kan dessa 
problem/misstag undvikas? 

Vi kommer i detta avsnitt ha en slutsats och diskussion av de vanligaste misstag som berör 
informationssystems införande. Detta utifrån vår analys och resultaten som presenteras i 
avsnittet 5.2.2 och 5.3.2. 
 

6.2.1 Bygga upp stöd från början 
Det första vanligaste misstaget som vi såg är att man inte lyckas bygga upp stöd redan från 
början, liknande antagande har Hullberg (2003). Då det kan finnas en risk att man ger 
orimliga antaganden om det resultat man vill åstadkomma vid leveransen av ett IS, som kan 
leda till ett misslyckat införande, såsom Gräsberg och Hulteberg (2005) också antyder. 
Genom att få stöd från verksamheten, som Gräsberg & Hulteberg (2005) påpekar, kan det 
leda till att lättare kunna kommunicera och informera varandra i verksamheten om kommande 
införande. Därför anser vi såsom Gräsberg & Hulteberg (2005) att det är viktigt att få stöd 
från verksamheten i början för att vara realistisk redan i förstudien (första fasen) av ett 
projekt. Ett sådant beteende anser vi såsom Gräsberg & Hulteberg (2005) gör att projektet får 
en mer positiv status och dessutom undviks mestadels att ge ogrundade löften.  
Tidigare nämns det att stora verksamheter kan få det svårt att få stöd från alla delar i 
verksamheten för det kommande IS-införande, såsom vi kunde konstatera hos Västfastigheter 
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exempelvis. Västfastigheter har byggt upp stöd från ledningen och neråt, men fortfarande har 
dem inte lyckats bygga upp stöd från flera områden/avdelningar i verksamheten, t.ex. från 
slutanvändarna i driften. Det är ett stort problem som vi anser kan påverka införandet av det 
kommande informationssystemet. Det räcker inte med ledningens stöd, som vi nämnt tidigare. 
För att undvika att göra detta misstag tycker vi vidare att det bör finnas representanter från 
alla avdelningar som berörs av projektet. Dessa ska bli informerade och informera vidare till 
sina respektive avdelningar. Informationen om projektet bör spridas till verksamheten för att 
bygga upp stöd (Gräsberg & Hulteberg, 2005). 
 

6.2.2 Användarna tas inte på allvar 
Andra misstaget som påpekas av Gräsberg och Hulteberg (2005) är att man inte lägger 
tillräcklig fokus på användarna. Trots detta glömmer projektmedlemmarna att nyttan med 
informationssystemet kommer från hur det uppfattas och används av användarna (Gräsberg & 
Hulteberg, 2005). Istället fokuseras det hellre på den teknik som ska användas (Gräsberg & 
Hulteberg, 2005). Självklart vill man som organisation eller företag ha det senaste inom 
tekniken, men man ska inte glömma att det är en hel verksamhet som ska kunna använda sig 
av dessa utrustningar (Gräsberg & Hulteberg, 2005). 
Därför anser vi att genom att engagera användarna tidigt i projektet och få dessa att prata om 
informationssystemet kommer det eventuell att leda till att införandet av informationssystemet 
kommer att ses som något mer positivt. Något som kommer att effektivisera arbetet påpekas 
av Gräsberg och Hulteberg (2005). Därför anser vi att användarna ska tas på allvar och få 
tillräckligt med uppmärksamhet. 
 
Om inte slutanvändarna tas på allvar finns det en stor risk att misslyckas med IS-införandet. 
Detta kan vi konstatera hos Västfastigheter, då största hotet i dagsläget som dem kommer att 
utsättas för vid införandet av PocketLord är att det inte kommer att accepteras av 
slutanvändarna. Det är just detta som Västfastigheter inte har tagit till vara på. Vilket är ett 
vanlig beteende i dagens stora verksamheter som vi kommit fram till utifrån vår 
undersökning. Därför anser vi att detta leder vidare till att några av slutanvändarna kan ha en 
negativ inställning kring det kommande införandet i en stor verksamhet. Sedan finns det alltid 
motstånd som inte kan undvikas tyvärr, såsom Heide et al. (2005) också påpekar. Därför anser 
vi att det bör finnas en möjlighet för användarna att påverka de krav som ställs och hur 
informationssystemet ska fungera. 
 

6.2.3 Brist på tekniken 
Det tredje vanligaste problem som vi kom fram till är att tekniken brister. Inom 
systemutvecklingen arbetar man oftast mot verksamhetens mål (Goldkuhl, 1993). Men det är 
även viktigt att den motsvara tekniken anser vi. Vad har leverantören för systemkrav? Hur ser 
framtiden ut för dessa artefakter? Detta är frågor som vi anser ska ställas kring det tekniska 
vid ett införande. Då vi har sett utifrån vår studie att tekniken utgör en stor del av de 
ekonomiska resurserna av en verksamhet. Därför är det även viktigt att någon i 
projektgruppen har kunskaper om teknologin eller tar hjälp av utomstående om det skulle 
behövas såsom Gräsberg & Hulteberg (2005) antyder. Utifrån vår studie insåg vi att för stora 
verksamheter innebär tekniken en ekonomisk fråga. Då det krävs att alla slutanvändarna har 
exempelvis tillgång till en smartphones eller surfplatta. Därför tycker vi att det är viktigt att 
tekniken ska fungera felfritt så långt som möjligt. Västfastigheter har exempelvis erfarenheter 
av tidigare IS-införande försök där brist på tekniken var väldig hög för att kunna fortsätta med 
införandet. 
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6.3 Diskussion om införande av PocketLord hos Västfastigheter 
och hur andra stora verksamheter kan lyckas med ett IS-
införande 

Syftet med denna undersökning var att studera hur man kan lyckas vid införande av ett 
tredjepartssystem i en stor verksamhet. Med hjälp av en fallstudie kunde vi komma fram till 
olika framgångsfaktorer för att lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. 
Kommande text är en diskussion kring det specifika fallet och hur andra stora verksamheter 
kan ta del av denna diskussion. I fallstudien ville vi se förutsättningarna och ge 
rekommendationer med att införa PocketLord hos Västfastigheter. Som vi nämnt tidigare är 
en framgångsfaktor att se över verksamhetens förutsättningar inför kommande IS-införande 
för att lyckas. Ett resultat presenteras avsnitt 5.3.3 i form av en SWOT-analys, som står för 
Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot). 
Ett införande av informationssystemet PocketLord hos Västfastigheter är fullt möjligt. Men 
det finns mycket man ska tänka på. Om vi tar del för del så ser vi några motgångar med att 
lyckas. 
 
Det första som slog oss när vi fick detta uppdraget var om det ens fans ett behov av ett sådant 
system och i så fall för vem är det ett behov? Det en fråga som måste ställas vid ett IS-
införande.  
 
För tekniska chefen Christina Lindgren är det en självklarhet att det finns ett behov. Då i 
dagsläget finns det mycket slarv med driftens arbetsorder. Oftast fylls dem inte i på ett korrekt 
sätt, vilket medför att ledningen inte har underlag för att fatta realistiska ekonomiska beslut. 
Här kan man förstå att ett sådant system som PocketLord kan komma att underlätta. Som 
tidigare nämnts så är det väldigt vanligt att behovet framställs av ledningen, vilket kan leda 
till att man missar resten av medarbetarnas behov. Vilket måste ses över redan i initieringen 
av IS-införandet. 
 
Driftcheferna för varje sektion i driften på fallorganisationen anser många att det inte finns ett 
behov för ett sådant system, då dem anser att det är för krävande att ställa om alla sina 
arbetare till ett nytt digitalt arbetssätt. Några av dem anser att det inte behövs på grund av att 
deras arbetare på driften inte har för långa avstånd mellan varje arbete. Men när man frågar 
återigen om det hade varit bra om alla kunde lämna in sina arbetsorder i tid och i princip 
felfritt anser samtliga driftchefer att det hade varit underbart. Men det motsäger vad dem 
tänkte i första fall. Vi anser att det finns ett behov hos driftcheferna men att det är alldeles för 
krävande att införa ett sådant system både för arbetarna och för driftcheferna. Men med rätt 
support och utbildning anser vi att detta kommer resultera i ett positivt arbetssätt. I stora 
verksamheter är det alltid svårt att ställa om sina medarbetare till ett nytt arbetssätt, då det är 
många personer som berörs av ett sådant införande. Om ett tydligt syfte och dess nytta 
framhävs kan det leda till att lättare ställa om sin verksamhet. 
 
Hos slutanvändarna på fallorganisationen finns det blandade åsikter om programvaran. Några 
av arbetarna håller sig oftast på Sahlgrenska och driftens lokaler. Därför ansåg dem inte 
behöva programvaran PocketLord. Många tyckte även att det blev för opersonligt att få sina 
arbetsorder i en mobil enhet. När man går upp och hämtar sina arbetsorder går några av 
arbetarna förbi kundtjänsten ifall det finns ytterligare information. Detta anses mer pålitligt än 
att få den i mobilen eller annan mobilt enhet enligt några av arbetarna. Men när vi påpekar att 
dem kan avsluta sina arbetsorder direkt efter utfört arbete, tyckte några att det lät bra, men 
många var inte intresserade av den nya tekniken. En del var intresserade av programvaran 
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men dem flesta var emot, då dem ansåg att det skulle innebära ytterligare extra jobb som inte 
skulle betalas ut, dvs. att dem måste göra mer jobb för samma lön. Några yttrade även sig att 
programvaran är en slags bevakning på arbetarna. Då man även vill införa streckkoder vid 
varje byggnad och artefakt som ska underhållas. Meningen är att arbetaren ska kvittera när 
den kommer och när den går, på detta sätt kan man få korrekt information för att fylla i 
arbetsorder. Alltså man får ett bättre underlag för att fatta korrekta beslut. Om ett arbete utförs 
på 2 timmar men egentligen tog 8 timmar är det stor skillnad på beloppet att betala. Men 
arbetarna ser detta som en bevakning och ledningen ser det som ett bra ekonomiskt underlag 
och att kvalitetssäkra driften. 
Några av arbetarna ville även markera att ytterligare ha hand om ett ”verktyg” så som en 
smartphone eller surfplatta, anses som olämpligt. Eftersom driftteknikerna är redan utrustade 
med diverse verktyg, så som skruvmejslar, ficklampor, nycklar, dect-telefon (trådlösa interna 
telefoner), mobil, etc. Dem var även oroliga över vem som skulle stå för kostnaderna ifall 
dessa enheter går sönder. För den risken finns, då dem arbetar med drift och service av olika 
anläggningar. 
 
Vi har diskuterat läget och anser att slutanvändarna är mest rädda för ett okänt arbetssätt och 
att göra extra arbete utan extra betalning, vilket är ett vanligt beteende vid en förändring. 
Ledningen har ett behov att införa detta system och det kommer att underlätta oerhört mycket 
i längden. Det viktigaste är att tydligt visa vilka fördelar detta ska medföra. MEN! Innan man 
inför ett system ska man se över avtalet med leverantören. Vilken support kommer 
leverantören (5D) att ge verksamheten? Hur kommer 5D att hantera buggar och liknande 
problem? Detta är frågor som måste klargöras. Man kan jämföra olika leverantörer. 
 
En pilotgrupp är även en bra startpunkt för att införa systemet. Detta kan hjälpa till att minska 
på eventuella motstånd från användarna. 
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6.4 Rekommendationer 
Här redovisas våra egna rekommendationer till Västfastigheter utifrån vår 
examensundersökning. Dessa krav är även allmänna och kan användas av andra stora 
verksamheter som har generaliserats med kursiv text. Här nedan visas alla krav i form av en 
tabell.  
I början av undersökningen, vid ett möte med tekniska chefen, kunde vi komma överens om 
en kravspecifikation. Där det framgår vilka krav som tekniska chefen vill ha med om 
PocketLord skulle införas i deras verksamhet. Uppfylls dessa? Om ja, på vilket sätt uppfylls 
dessa? Om inte, hur kan man uppfylla dessa krav? 
 
Kravspecifikation Rekommendationer  
Ska stödjas av mobila enheter (ska stödjas av 
tekniken) 
 

Börja använda sig av befintliga smartphones eller 
surfplattor som förekommer i verksamheten 
(använda sig av befintlig teknologi). 

Kunna införa sin arbetstid på respektive utfört 
arbete (utföra sitt arbete med hjälp av det 
kommande IS) 
 

Vid PocketLord användning kommer detta att 
uppfyllas mer noggrant (vid användning av IS 
uppfylls detta krav). 

Snabb, korrekt och återföring av utfört arbete 
(med ett IS brukar arbetet bli effektivare om inte 
andra problem uppstår, såsom brist på tekniken)  
 

Vid PocketLord användning kommer detta att 
uppfyllas mer noggrant (vid användning av IS 
uppfylls detta krav). 

Identifiera roller för att systemet ska fungera  
 

Det är viktigt att kunna klargöra detta krav innan 
införandet av systemet. Exempelvis om en 
användare stöter på problem med programvaran 
eller tekniken, vem ska han/hon vända sig till? 
Om problemet inte ligger hos leverantören (ex. 
5D). 
 
En rekommendation kan vara att det ska finnas 
en representant för varje avdelning/grupp som tar 
emot användarens felanmälan som förs vidare till 
någon som är ansvarig och kunnig för både 
tekniken och systemet i verksamheten. 

Underlag för att fatta realistiska beslut (idag 
gissas) (Använda sig av IS för få ett underlag för 
att fatta olika beslut) 
 

Vid PocketLord användning kommer detta att 
uppfyllas mer noggrant. Därför att medarbetarna 
kommer att ange mer realistiska siffror inför 
varje utfört/slutfört arbete. (Beroende på vad IS 
har för syfte kommer användning av detta IS att 
uppfylla detta krav)  

Värdet av att införa PocketLord i organisationen 
(värdet som medför att införa IS)  
 

Det kommer att medföra ett stort värde, trots 
motgångar. Därför att den kommer att uppfylla 
verksamhetens krav och behov. (om 
verksamhetens krav och behov uppfylls, då 
medför IS ett stort värde) 

Analys av införandet (analysera införandet av IS) 
 

Behov och krav är redan identifierade, dvs. en 
analys har utförts! (Om behov och krav är 
identifierade har en analys utförts) 

 
Tabell 5, Rekommendationer 
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Här följer ytterligare några rekommendationer för stora verksamheter för att lyckas införa ett 
IS, som vi tycker bör ses över: 
 

• En pilotgrupp är en bra startpunkt för att införa systemet. Detta kan hjälpa till att 
minska på eventuella motstånd från användarna. 

• Det är viktigt att användarna bidrar med sina idéer och synpunkter dem har om IS. 
• Om användarna får chansen att delta och påverka kan detta leda till en mer positiv 

inställning till informationssystemet. 
• Genomföra seminarier tillsammans med slutanvändarna eller skicka ut enkäter till alla 

användare om vad de har för synpunkter om informationssystemet och kommande 
förändring. I en större organisation kan detta kräva mycket tid och resurser. Därför bör 
detta beslut tas innan och ses över vilken insamlingsteknik som kan vara lämpligast 
för just den organisationen eller det företaget. 

• Ta användning av befintliga resurser som förekommer i organisationen. Det sparar på 
tid och pengar. 

 

6.5 Generaliserbarhet 
Denna studie inriktar sig på att ta fram framgångsfaktorer vid införande av ett 
tredjepartssystem i en stor verksamhet och vilka problem som kan uppstå.  
 
I dagens verksamheter är det vanligt att inskaffa sig ett tredjepartssystem, alltså ett s.k. 
standardsystem som vanligtvis anpassas till verksamheten. Eftersom det är vanligt att 
verksamheter skaffar ett tredjepartssystem ökar därför generaliserbarheten för denna studie. 
Då denna studie behandlar ett införande av ett tredjepartssystem. 
Ett sådant inköp kräver olika typer av resurser av verksamheten. Ett lyckat införande är därför 
väsentligt. Därför har vi studerat med att få fram olika framgångsfaktorer för att lyckas införa 
ett tredjepartssystem i en stor verksamhet. Detta ökar också generaliserbarheten pga. att det är 
viktigt för verksamheter att lyckas vid ett sådant införande. Vi har även konstaterat att en 
sådan vägledning behövs. Detta har bekräftats med hjälp av en fallstudie vi utfört hos en stor 
organisation. Vi har även tagit del av en annan organisation och teoretiska undersökningar. Vi 
anser att stora verksamheter kan ta del av våra framgångsfaktorer vid ett införande av ett 
tredjepartssystem.  
Detta stycke beskriver vägen till generaliserbarheten i denna undersökning. 
 

6.6 Förslag till framtida forskning 
Denna studie bearbetar hur man kan lyckas införa ett tredjepartssystem i en stor organisation, 
då ett sådant projekt är annorlunda jämfört med projekt som utförs i små- och medelstora 
företag. Därför anser vi att skillnaderna borde studeras mellan dessa, hur man kan lyckas vid 
mindre informationssystems projekt. Vilka faktorer ska uppmärksammas? Är det samma 
faktorer som i stora företag? Hur hanterar man dessa? 
 
Vi anser att andra delar också kan undersökas i ett IS-införande. Då vår undersökning 
fokuserade mest på att ta fram framgångsfaktorer vid ett införande. Men det finns andra delar 
som också kan studeras. Så som kommunikationen i en stor verksamhet. Hur ska man 
kommunicera med varandra i en stor verksamhet när ett IS ska införas? Hur ser 
kommunikationen ut? Om detta görs kan man få en ännu bättre bild över hur man ska hantera 
ett IS införande.  
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6.7 Reflektioner 
Intresset att arbeta med införande av ett tredjepartssystem (fastighetssystem) har blivit allt 
starkare för oss båda under arbetets gång. Vi har skapat oss intresset då vi fått arbeta i en 
verklig situation där ett behov av ett informationssystem fanns. Det var även mycket 
intressant att genomföra denna undersökning, för trots att nästan alla företag har ett 
informationssystem, blev vi förvånade över hur lite studier det finns kring studie området 
jämförbart på hur mycket som efterfrågas. Det mesta vi hittade ansåg vi var ”gamla” studier 
då många var genomförda över 10 år sedan. Med tanke på tekniken som utvecklas i full fart 
och även informationssystem utvecklas och blir ”modernare”. Därför kan det finnas stora 
skillnader mellan informationssystems införande och användning. 
 
I början av arbetet gjordes ett studiebesök hos en organisation som infört ett likartat 
informationssystem som fallorganisationen vill införa i dagsläget. Med detta studiebesök 
kände vi direkt att det var en bra början och att vi hade kommit igång med empirin samt att vi 
var på rätt väg. Under arbetets gång intervjuade vi ett flertal personer i organisationen som 
kommer att beröras på olika sätt av införandet av det kommande informationssystemet. Vi har 
inte upplevt större problem att genomföra vår undersökning, förutom att det har varit lite svårt 
att få tag i alla vi ville intervjua men detta har kunnat lösas sig ändå. När vi har fastnat eller 
undrat över något, när det gäller fallorganisationen, har vi alltid fått hjälp av vår organisations 
handledare.  
Det vi har varit stolta över är att vi tillsammans med organisations handledare skapade en 
planering på vad som skulle göras och när det skulle vara klart. Men dock måste vi säga att vi 
kunde ha följt planeringen mer noggrant för att inte hamna efter i planeringen, men det finns 
specifika skäl till varför det blev så. I början hade vi inte helt klart hur slutresultatet skulle bli, 
därför var det lite svårt ibland att avgränsa arbetet, men med hjälp av vår handledare och desto 
längre in i arbetet ju tydligare blev allt. 
 
Det som var mest krävande var skrivandet av uppsatsen. Man samlar på sig det empiriska 
underlaget och olika teorier som sedan analyseras och man måste skriva ner det viktigaste 
som man undersökt. Det var svårt att selektera materialet, då man tycker att allt är intressant. 
Det var mycket krävande men det har varit mycket lärorikt att kunnat arbeta praktiskt i en 
verklig verksamhet och projekt samtidigt som man har studerat teoretiskt detta ämne. Denna 
uppsats har gett oss en bredd av erfarenheter som vi kommer att ha med oss i framtiden och 
applicera i vårt framtida arbete. 
 



 

62 
 

7 Referenser 
 
5D. (2012). Bild över LandLord III. Tillgänglig: http://www.5d.se/produkter/produkter.php 
[2012-03-30] 
 
5D. (2012). Om oss. Tillgänglig: http://www.5d.se/om/om.php [2012-03-30] 
 
5D. (2012). Om PocketLord. Tillgänglig: 
http://www.5d.se/produkter/pocketlord/pocketlord.php [2012-03-30] 
 
5D. (2012). Vad är LandLord? Tillgänglig: http://www.5d.se/produkter/landlord/vadar.php 
[2012-03-30] 
 
Barki, H. and Hartwick, J. (1994). Measuring User Participation, User Involvement, and User 
Attitude. MIS Quarterly, 18 (1), 1994a, 59-82 
 
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Bryman, A. and Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3rd edition. Oxford University 
Press 
 
Carlsson, S. (2000). Lärande systemutveckling och samarbetsformer: från kommunikation till 
samförstånd genom lärande och undervisning. Diss. Karlstads Universitet, Karlstad: 
Institutionen för informationsteknologi, Univ. [distributör], 2000 
 
Craig, S., Guilfoyle, A., Lin, C., and Love, P E.D. (2006). The attribution of success and 
failure in IT-projects. Industrial Management & Data Systems. 106(8), ss.1148-1165. 
 
Dalen, M. (2008). Intervju som metod. Malmö: Gleerups utbildning 
 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
 
Dickstein, R. and Mills, V. (2000), Usability testing at the University of Arizona Library: 
How to let the users in on the design, Information Technology and Libraries. Chicago: Sep 
2000. Vol. 19, Iss. 3; pg. 144 
 
Eriksson, L. T. and Wiedersheim, F. (2002). Att utreda, forska och rapportera. Kristianstad: Liber 
ekonomi 
 
Eriksson, U. (2008). Kravhantering för IT-system, Lund: Studentlitteratur 
 
Goldkuhl, G. and Röstlinger, A. (1988). Förändringsanalys - Arbetsmetodik och 
förhållningssätt för goda förändringsbeslut. Lund: Studentlitteratur 
 
Goldkuhl, G. (1993). Verksamhetsutveckla DATASYSTEM. Linköping: Intention AB 
 



 

63 
 

Goldkuhl, G. (1996). Handlingsteoretisk definition av informationssystem: 
Forskningsgruppen VITS. Tillgänglig: http://www.vits.org/publikationer/dokument/122.pdf 
[2012-04-10] 
 
Goldkuhl, G. (2011) [Elektronisk] Kunskapande Tillgänglig: 
http://www.vits.se/publikationer/dokument/409.pdf [2012-05-20] 
 
Gräsberg, I. and Hulteberg, O. (2005). Att lyckas med komplexa förändringsprojekt. Uppsala: 
Uppsala Publishing House AB 
 
Heide, M., Johansson, C. and Simonsson, C. (2005). Kommunikation och organisation. 
Malmö: Liber AB 
 
Hughes, B. and Cotterell, M. (2009). Software project management. Fifth edition. Berkshire: 
McGraw-Hill higher education 
 
Hullberg, A-M. (2003). IT-upphandling i praktiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Hökenhammar, P. (2001). Integrerad beställningsprocess vid datasystemutveckling: om 
kravhantering i ett vidare perspektiv. Diss. Stockholms Universitet, Stockholm: Univ., 2001 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 
 
Jansson, T. and Ljung, L. (2004). Projektledningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Jönsson, K. and Månsson, H. O. (1990). PC-ordboken. Lund: Studentlitteratur 
 
Kappleman, L A., McKeeman, R., and Zhang, L. (2006). Early warning signs of IT project 
failure: the dominant dozen. Information Systems Management. 23(4), 31.36 
Langefors, B. (1977). Information Systems, ISSN 0306-4379, 1977, Volume 2, Issue 4, pp. 
207 – 219 
 
Lundström, R. and Rosander, B. (2006). Föreläsningsunderlag för kursen Praktisk 
projektledning: Etablera. Stockholms universitet, Institutionens för Data- och 
systemvetenskap. Tillgänglig: 
http://kurssystem.theducation.se/external/dokument/praktisk_projektledning/praktisk_projektl
edning_2_20061127.pdf [2012-04-17] 
 
Lundström, R. and Rosander, B. (2009). Föreläsningsunderlag för kursen Praktisk 
projektledning: Initiera. Stockholms universitet, Institutionens för 
Data- och systemvetenskap. Tillgänglig: 
http://kurssystem.theducation.se/external/dokument/praktisk_projektledning/praktisk_projektl
edning_1_20090623.pdf [2012-04-17] 
 
Ottersten, I. and Balic, M. (2010). Effektstyrning av IT. Malmö: Liber AB 
 
Patel, R. and Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 



 

64 
 

Rainer, K., Turban, E. and Potter, R. (2007). Introduction to Information Systems – 
Supporting and Transforming Business 
 
Rosenqvist, M. and Andrén, M. (2006). Uppsatsens mystik – om konsten att skriva uppsats 
och examensarbete. Uppsala: Hallgren & Fallgren 
 
Ryker, R. (1997). Determinants of computer user expectations and their relationships with 
user satisfaction: an empirical study. Tillgänglig: 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VC8-3SX1FSW-8-
1&_cdi=5948&_user=646739&_pii=S0306457397000162&_orig=search&_coverDate=07%
2F31%2F1997&_sk=999669995&view=c&wchp=dGLbVlz-
zSkzV&md5=1591ed70cd37b7a02db041ea8e225d5e&ie=/sdarticle.pdf [2012-05-12] 
 
Schmidt, R., Lyytinen, K., Keil, M. and Cule, P. (2001). Identifying Software Project Risks: 
An Internal Delphi Study. Journal of Management Information Systems. 17(4), 5-36 
 
Tonnquist, B. (2008). Projektledning. Stockholm: Bonnier Utbildning. 
 
Västfastigheter. (2012). Om oss. Tillgänglig: 
http://vastfast.vgregion.se/sv/Vastfastigheter2/Vastfastigheter/Om-oss/ [2012-04-13] 
 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
 
Wikström, E. (2000). Projekt och produktiv kommunikation. BAS: Handelshögskolan 



 

65 
 

8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga 1- intervjuguide Lokalförvaltningen 
 
Bakgrunds frågor: 
 

a) Behov: 
 

1) Vad var målet med det nya IS? 
2) Hur kom det sig att ni ville börja använda PocketLord? Varför just 

PocketLord? Och inte annat informationssystem? 
3) Vad fanns det för behov?  
4) Vem bestämde att det fanns ett behov? 
5) På vilket sätt såg ni att det fanns ett behov? För vem? Varför? 
6) Hur gick ni tillväga i projektet? 
7) Hur många personer var inblandade? 
8) Vilka var delaktiga? 
9) Vilken roll hade dessa? 
10) Vem var ansvarig/ledare för testet? 
11) Hur såg organisationen ut då? Strukturen? Vd, driftchefer, etc? 
12) Vilket årtal testade ni detta? 
13)  Hur planerade ni att genomföra projektet? Hade ni någon strategi att följa 

efter? 
14)  Vilka viktiga etapper gick ni igenom? 
15)  Vilka problem uppstod och hur hanterades dessa? 
16)  Hur gick kravhantering till? 
17)  Vilka grundkrav hade ni på informationssystemet? 
18)  När involverade ni leverantören? 
19)  Har ni tagit hjälp av konsult eller expert under projektets gång? 
20)  Om ja, varför? 
21)  Hur tror du att detta påverkade projektet och resultatet? 

 
b) Utvärdering: 

 
1) Utfördes någon utvärdering? 
2) Vad utvärderades? Resurs? Varför?  
3) Vem/vilka utförde utvärderingen? Varför? 
4) Vad kunde ni gjort bättre/annorlunda? 
5) Vilka erfarenheter har ni tagit med er till en ev. vidareutveckling? 

 
c) Införande: 

 
1) Vilken roll hade du vid införande av IS? 
2) När utfördes projektet och hur lång tid tog det? 
3) Processerna vid införandet av PocketLord? (Teknisk och verksamhet) 
4) Vem var ansvarig vid införandet? (VD, Driftchefer?) 
5) Hur togs införandet av IS emot av användarna? 
6) Hur arbetade ni för att få ett bra bemötande hos slutanvändarna? 
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7) Hur fick ni resten av verksamheten att acceptera denna nya lösning/arbetssätt? 
Hur gick ni tillväga? 

8) Något du själv vill tillägga? Egna synpunkter. 
 

d) Underhåll: 
 

1) Hur underhåller ni PocketLord? (Uppdatering, utveckling…) 
2) Vem/vilka är ansvarig(a) för underhållningen? 
3) Något du själv vill tillägga? Egna synpunkter. 

 
Nuläges frågor: 
 

a) Testarna: 
 

1) I utvecklingen/uppdateringar av systemet utför ni testningar på slutanvändarna 
innan ni går vidare? 

2) På vilket sätt utförs testningar? 
3) Vilka är med? Varför? 
4) Vem bestämmer vilka som ska delta i testningar? 

 
b) Utvärdering: 

 
1) Gör ni några utvärderingar i nuläge? Varför? 
2) I så fall, vad utvärderar ni? 
3) Vem utför utvärderingen? 

 
c) Införande: 

 
1) Är det något som behövs införas i dagsläget? Vad? Hur går ni tillväga? 
2) Utbildas era slutanvändare vi ett införande? 
3) Vem utbildar? Varför? 
4) Vilka är med i införande fasen, och varför? 
5) Vem fattar beslut? 
6) Vem åtgärdar fel och hur upptäcker ni fel? 
7) Till vem felanmäler man till? Varför? 

 
d) Underhåll: 

 
1) Hur underhåller ni systemet PocketLord i dagsläget? 
2) Vem underhåller? Varför? 
3) Utvecklas och/eller uppdateras systemet/arbetssättet vidare? På vilket sätt? 

Varför? Vad utvecklas och/eller uppdateras i så fall? 
 

e) Framtiden: 
 

1) Hur ser framtiden ut för PocketLord på Lokalförvaltningen? 
2) Hur kommer ni utvecklas vidare? Vad vill ni utveckla? 
3) Vem fattar sådana beslut? 

 
      f) Ditt arbetssätt: 
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1) Hur ser ditt arbete ut idag? Ditt arbetssätt? Vad arbetar du med? 
2) Är du mycket ute och arbetar? eller mest på plats? 
3) På vilket sätt har du användning av PocketLord i ditt dagliga arbete?  

  Varför? 
 
      g) Övrigt: 
  

1) Något du vill tillägga eller som du anser är viktigt att vi ska veta? 
2) Vilka faktorer, tror du, gjorde att ni lyckades att införa PocketLord hos 

Lokalförvaltningen?  
3) Hur brukar det annars se ut när man ska införa ett nytt arbetssätt på 

Lokalförvaltningen? 
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8.2 Bilaga 2- intervjuguide verksamhetsanalysfrågor för 
Västfastigheter 

 
Bakgrunds frågor: 
 
a) Behov: 
 

1) Hur kom det sig att ni ville börja använda PocketLord? Varför just 
PocketLord? Och inte annat system? 

2) Vad fanns det för behov?  
3) Vem bestämde att det fanns ett behov? 
4) På vilket sätt såg ni att det fanns ett behov? För vem? Varför? 
5) Vilka var delaktiga? 
6) Vem var ansvarig/ledare för testet? 
7) Hur såg organisationen ut då? Strukturen? Vd, driftchefer, etc? 
8) Vilket årtal testade ni detta? 

 
b) Testarna: 
 

1) Vem var testarna? 
2) Hur påverkades utvalda testare av systemet i sitt dagliga arbete? 
3) Hade dem behov av detta system? På vilket sätt? 

 
c) Utvärdering: 
 

1) Utvärderades något efter testning? 
2) Vad och varför? 
3) Vad hände efter? 

 
d) Införande: 
 

1) Vad hände sedan? 
2) Vem bestämde att avsluta projektet? 
3) Något du själv vill tillägga? Egna synpunkter. 
4) Skulle du kunna tänka dig att använda ett liknande system i dagsläget? Varför? 

 
Nulägets frågor: 
 
a) Behov: 
 

1) Vad är det för behov ni har idag? 
2) För vem kommer den ge nytta? 
3) Vad är syftet med att införa detta arbetsordersystem i nuvarande arbetssätt? 
4) Vad är målet? 
5) Effektmål? 
6) Vem är beställaren? 
7) Vem är ansvarig att leda detta till mål? 
8) Hur ser verksamheten ut idag? Ledningsgrupp? Vad gäller beslutfattande? 
9) Varför just PocketLord? Har ni tänkt annat arbetsordersystem? 
10)  På vilket sätt ser ni att det finns ett behov? 
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11)  Finns det ett behov? 
12)  Vem bestämmer behovet? Och för vem? 
13)  Vem bestämmer vad? Vem beslutar vad? 
14)  Hur utses ansvarig för utförande och övergripande? 
15)  Hur kommunicera ni mellan varandra i projektgruppen och till användarna? E-

post, telefon, möte, etc.? Hur effektivt är det? 
16)  Hur går det till hos er när man startar ett nytt projekt? Vilka 

arbetsuppgifter/aktiviteter genomförs? 
17)  Hur delas arbetsuppgifterna? 
18)  Finns det utrymme för egna idéer? Eller görs det en strikt planering, en 

tidsplan med aktiviteter? 
19)  Följes alla projektprocesser ni tagit fram? Vad är problematiskt? Hoppas det 

över delar av processen? Varför? 
20)  I vilken del av processen uppstår det ofta problem som måste lösas innan man 

går vidare? Finns det problem som har mindre betydelse för arbetet? Påverkas 
kvaliteten på det som ska levereras, hur? Finns det något i processen som tar 
mer tid än man tänkt från början, varför? 

21)  Var lagras information och dokument? 
22)  Hur hanterar ni dokumentation? Anser ni att ni har lätt att överskåda projektet 

och andra projekt? 
23)  Hur är kvaliteten på dokumentation och informationen som används? 

Förekommer redundans ofta? 
24)  Vilka system/hjälpmedel/verktyg använder ni i dagligt arbete? 

Användarvänligheten? Underlättar dessa hjälpmedel arbetet eller är det 
tidskrävande? Vem ansvarar för underhåll? 

 
b) Testarna: 
 

1) Vilka skulle vara med? Varför? 
2) Är det möjligt att utföra en testning i dagsläget eller närmaste framtid? 
3) Vem beslutar om vilka som ska vara med? Varför? 

 
c) Utvärdering: 
 

1) Hur skulle er utvärdering se ut? 
2) Vem skulle utföra utvärderingen? Vilka skulle delta? Vilka berörs? 
3) Vem beslutar vad? 

 
d) Införande: 
 

1) Hur skulle ett införande se ut hos er om det skulle bli aktuellt? Ex. Successivt 
eller direkt införande? 

2) Vilka skulle då vara med? Varför? 
3) Vem skulle fatta beslut? Varför? 
4) Hur skulle ni ge support till era slutanvändare? 
5) Om fel skulle uppstå hur skulle ni gå tillväga/åtgärda? Vilka? Varför? 
6) Något du själv vill tillägga? Egna synpunkter. Hur skulle det påverka dig i ditt 

arbete idag om ett sådant system infördes? 
 

e) Underhåll: 
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1) Hur skulle ni underhålla systemet om det blev aktuellt? 
2) Vem/vilka skulle underhålla och varför just dem? 
3) Hur skulle ni utveckla/uppdatera? Vad? Vilka? Varför? 

 
f) Framtiden: 

 
1) Hur ser framtiden ut för PocketLord hos Västfastigheter? 

 
g) Ditt arbetssätt: 

 
1) Hur ser ditt arbete ut idag? Ditt arbetssätt? Vad arbetar du med? 
2) Är du mycket ute och arbetar? eller mest på plats? 
3) Anser du att du skulle ha en användning av en programvara som PocketLord i 

ditt dagliga arbete? Varför? På vilket sätt i så fall? 
 

h) Övrigt: 
 

1) Något du vill tillägga eller som du anser är viktigt att vi ska veta? 
2) Vilka faktorer, tror du, gjorde att det inte lyckades att införa PocketLord för 

några år sedan? 
3) Hur brukar det annars se ut när man ska införa ett nytt arbetssätt på 

Västfastigheter? 
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8.3 Bilaga 3- frågor till slutanvändarna 
 
Bakgrund: 
 

a) Slutanvändare/testare: 
 

1) Varför valdes du som testare?  
2) Hade du ett behov av ett sådant system? 
3) Hur såg ditt arbetssätt ut då? 
4) Hur påverkade du testet? Hur hjälpte du till? 

 
Nuläge: 
 

1) Hur ser din arbetsdag ut? 
2) Tar du emot/hanterar arbetsorder? Hur? 
3) Har du hört talas om PocketLord? Vet du vad det är för system? 
4) Hur skulle det påverka dig i ditt arbetssätt om det införs ett system som 

PocketLord? 
5) Vilken information skulle du vilja finna på IS? 
6) Hur skulle du vilja gå tillväga om du behöver information om någon eller 

något? 
7) Hur vill du gå tillväga om något skulle krångla med systemet? 
8) Vilken information från filservern har du mest nytta av? 
9) Hur vill du att ledningen, chefer ska kommunicera med er? 

10) Hur vill du få nytt information som berör hela verksamheten? Hur ofta? Vilken 
typ av information är du mest intresserad av? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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