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Abstract 
In today's society the concept of a system change is not anything new, nor particularly 

foreign. It is a daily event in the world of organizations. The reasons for why a system 

change, occurs in an organization, are endless. But some aspects are clearly prominent. 
 

Efficiency are very important and often a factor that the organization want to improve, 

when replacing or renewing a system. Everything is supposed to go faster and be more 

productive. If you replace a system change will be inevitable, for some not noticeable but 

for others the previous state of stability and security will be unstable.  

 

The main issues discussed and demonstrated in this study is showing the potential 

negative aspects which might arise when a new information system is being 

implemented. To understand these problems whatsoever, we have examined what the 

organizations consider to be a “problem”, what consequences that sort of problems can 

give and what aspects actually affect an implementation. In order to answer this, we have 

carried out a qualitative study with a approach based on existing theories applied on 

emphirical observations.   

 

The data we have gathered includes three different interviews. The procedures used to 

make the selection have been to find a company that implements systems, and a client 

who has undergone a system change. When this study started it was of great importance 

to find relevant and necessary information in the various areas relating to implementation 

and which may affect a change. We considered aspects such as change-analysis, 

psychology and usability to be important. 
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II 

Sammanfattning 
I dagens samhälle är systembyte inte någonting nytt och begreppet inte speciellt 

främmande. Detta är en daglig händelse ute hos organisationerna. Anledningarna till att 

ett systembyte sker hos en organisation är oändliga, men några tydligt framträdande 

aspekter finns. Idag så är effektivitet mycket viktigt och det är ofta en kategori som man 

vill höja i och med att man byter eller förnyar systemet. Det ska gå fortare och ge mer. Ett 

systembyte betyder förändring, för vissa inget märkbart men för andra ruckas stabiliteten 

och tryggheten som tidigare funnits.  

 

Huvudproblemet för undersökningen är att visa vilka eventuella problem som kan 

uppkomma vid en implementering av ett nytt informationssystem. För att i huvudtaget 

förstå dessa problem så har vi i studien undersökt vad organisationen själv anser vara 

”problem”, vilka konsekvenser sådana problem kan ge, samt vilka aspekter som faktiskt 

påverkar vid en implementering. 

 

För att få svar på detta så har vi genomfört en kvalitativ studie. Vi har utgått från 

existerande teorier och därefter relaterat till vår observation av verkligheten. De data vi 

har samlat in har gjorts genom tre olika intervjuer. Urvalet till dessa har skett genom att 

vi sökt ett företag som genomför implementeringar åt andra organisationer, samt en kund 

som har genomgått ett systembyte. Den tredje intervjupersonen är från ett företag som 

inte har någon relation med företaget som genomför implementeringar. 

 

När denna undersökning startades så lades stor vikt vid att finna relevant och nödvändig 

information inom de olika områden som rör implementering och som kan påverka vid en 

förändring. Vi ansåg då aspekter som till exempel förändringsanalys, psykologi, 

användbarhet och handlingsbarhet vara viktiga. 
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1 Inledning 
Här beskriver vi bakgrunden för vår studie, det vill säga anledningen till att vi har valt 

ett specifikt problemområde. Bakgrunden leder till en problemdiskussion där vi 

diskuterar kringliggande problem vilket leder till vårt problem. Vi tar även upp den 

tänkta målgruppen för studien som vi sedan grundar vårt syfte på. Därefter förklarar vi 

de viktiga begrepp som uppstår i vår studie, dess relationer. 

1.1 Bakgrund 

Människan är idag i stort behov av information. Den kraftiga informationsmängden som 

varje individ hanterar idag leder till ett behov av att strukturera upp all information samt 

granska att allt stämmer överens med hur det faktiskt är. Varje arbetsplats har information 

om både kunder, anställda och andra berörda parter. All denna information brukade förr 

samlas i pärmar och kunde tyvärr på så sätt lätt förväxlas, tappas bort eller rent av 

förstöras. Detta för att pärmar är så lätt att komma åt, vilket kunde ge en viss osäkerhet. 

Idag däremot, så använder vi oss av informationssystem som är mycket mer säkrare och 

samlar all information på ett och samma ställe på ett enkelt och smidigt sätt. Människan 

har därför genom åren lärt sig att förlita sig på systemet och dess kapacitet att 

tillhandahålla och behandla information. (Baranji, Soheil & Nilsson, Mathias 1998 s. 12) 

Informationssystem underlättar vårt arbete genom att vi sparar tid och plats. Genom att 

informationssystemet tillhandahåller en mängd information så gör det att vi har fått svar 

på viktig information och sedan kan spara det på en säker plats. Det betyder att vi inte 

behöver utföra lika mycket arbete som förr när vi använde oss utav pärmar. Ett 

informationssystem kan ändå ha sina nackdelar när det gäller att tillhandahålla 

information. Beroende på vad det är för organisation och vad organisationen har för 

behov så är informationssystemen utformade på olika sätt. Bland annat så kan en 

organisation samköra flera olika system parallellt, men detta kan leda till att det tar extra 

tid då personalen måste arbeta mellan flera olika fönster samtidigt. Eftersom att de flesta 

företagen idag redan har informationssystem så betyder det inte att de behöver köpa ett 

nytt. Det som företag gör istället är att byta ut sitt system eller en del av systemet. Ett 

byte av ett system innebär inte bara att det blir ett nytt system i sig, det kan även innebära 

en omstrukturering inom organisationen. Då systemet är nytt och organisationen blir 

omorganiserad så leder detta, till en början, till en osäkerhet hos de anställda, det vill säga 

användarna.  

1.2 Problemdiskussion 

Användarna är de personer som hela tiden ska arbeta mot systemet. Användarna får 

egentligen aldrig veta hur systemet fungerar tekniskt sätt, utan de får enbart se 

gränssnittet av systemet. När byten av system görs kan det innebära att gränssnittet blir 

annorlunda och funktionerna i systemet fungerar annorlunda mot vad de gjorde förut. 

Användarna känner sig då inte kunniga nog att utföra sina arbetsuppgifter och kan då bli 

osäkra. För att undvika att detta händer så är det viktigt att utbilda sin personal. 

Utbildning ska gå ut på att användarna ska få lära sig det nya systemet. Det är upp till 

företaget att se till att all personal får den utbildning som de behöver. Om de inte blir 

utbildade kan det leda till att flödet på företaget saktas ner och företaget förlorar pengar. 

Tyvärr händer det att personalen får problem med att ta till vara på dessa 
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utbildningstillfällen då de hela tiden behöver ta hänsyn till företagets flöde. Under tiden 

de ska utbilda sig så behöver de fortfarande utföra sina arbetsuppgifter. 

 

I en sådan här situation är det inte bara utbildningen som spelar roll, utan tid har även en 

stor roll. Man måste ha överseende med att det tar tid för att acceptera det nya systemet 

och det tar tid innan allt rinner på som förut (exempelvis vanligt med buggar i början). Då 

man i början inte kan ha ett helt 100% system som passar, så måste man även ge detta lite 

tid innan det har hunnits ändras. Pengar är också en faktor som självklart kan vara 

avgörande för en förändring. Inte bara att organisationen ska ha råd att byta system fullt 

ut, utan man ska kunna underhålla det. Denna resurs är ju också avgörande för bland 

annat utbildning och tid. Så här har vi tre faktorer som mer eller mindre hänger ihop. De 

kan skapa problem eller lättnade för sig själva men detsamma gemensamt. Osäkerhet vs. 

Trygghet är vanliga problem när något, egentligen vad som helst, ändras. Om personalen 

känner sig osäker och otrygg av det nya så bäddar det för mindre medverkan, utveckling 

och nöjdhet. Psykologin kring människan är något som påverkar oss väldigt starkt och det 

gäller att ha rätt kunskap om området och möjligheten att utföra ”rätt” handlingar. 

Psykologin verkar ha en tendens att underskattas i många organisationer och situationer. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen kan vi tydligt få fram att det finns en risk för att det uppstår 

problem vid en implementering av helt nya eller delar av ett nytt system. Vi har genom 

problemdiskussionen och med hjälp av bakgrunden tagit fram några forskningsfrågor 

som vi anser angriper de områden som är relevanta och intressanta för vår studie. 

  

Den övergripande frågan för oss är då: 

 Vilka är de vanligaste och/eller största problem som kan uppstå när nya 

informationssystem implementeras, utifrån ett kundorienterat -och 

systemleverantörs perspektiv?  

 

De delfrågor som vi använder oss av för att kunna svara på den övergripande frågan är: 

 

 Vilka eventuella konsekvenser kan dessa problem ge kundorganisationen? 

 Vilka problem anser kundorganisationen vara viktigast? 

 Vilka aspekter är det som påverkar implementeringen av informationssystem? 

 På vilket sätt påverkar tryggheten kundorganisationen när ett nytt system 

implementeras? 

 Ges det tillräckligt med tid vad gäller utbildning för kundorganisationen inför 

implementeringen av ett nytt system? 

 Vilka eventuella problem kan undvikas vid implementeringen av nya system? 

1.4 Målgrupp 

Denna studie skall riktas till bland annat yrkesverksamma inom studiens område. Vi tror 

även att det kan vara av intresse för olika berörda parter som är i ett skede av att 

implementera nya system och alltså inte arbetar med sådana. En grupp som vi också tror 

oss kunna väcka intresset hos är studenter med liknande bakgrund som oss, det vill säga 

en grund av informatik och informationssystem. 
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1.5 Studiens syfte 

När nya informationssystem ska implementeras så uppstår det ofta problem för den 

organisation som ska använda systemen. Studiens syfte är därför att klargöra 

organisationers problemsituation. Vi vill därför med vår studie skapa en förståelse för 

vilka problem som kan uppkomma och hur dessa kan undvikas.  

 

1.6 Begreppsprecisering 

 

Denna följande begreppsmodell visar på relationerna mellan begrepp som används i 

studien, efter denna följer definitioner av samma begrepp. Detta är till för att underlätta 

förståelsen för uttryck som återkommer i texten och hur uppfattningen av relationerna ser 

ut. 

 

Information

Informations

system

Personal/

Användare

Implementering

Förändring i 

organisation
OsäkerhetUtbildning

arbetar mot

sätts i drift av

leder till

Gränssnitt

leder tillundviks genom

Kunskap

leder till

inom

ingår i ett

Användbarhet & 

Handlingsbarhet 

Problem

innefattar

System

utveckling

Användar

centrerad 

system

design

är en del av

i samverkan med

 
Figur 1 Begreppsprecisering i form av en modell. 

 

I vår studie så är implementering ett centralt begrepp. Vi kan tydligt se i modellen att 

personalen/användarna, som i denna studie även är kund åt systemleverantören, arbetar 

mot ett gränssnitt som är ingår i ett system. Personal/Användare och gränssnitt blir 

tillsammans något som kallas för användbarhet och handlingsbarhet. Vidare i modellen så 

är det systemet som tillhandahåller all viktig information organisationen behöver. 

Systemet sätts i drift av en implementering, vilket är en av många steg i ett 

systemutvecklingsprojekt. Systemutvecklingen sker i samverkan med Användarcentrerad 
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systemdesign, på så sätt kommer användarnas behov i fokus. Det är här viktigt att vi 

punkterar att systemutveckling är något som pågår inom verksamheten en längre tid och 

att det är många aspekter inblandade. Systemutveckling kommer sedan att leda till någon 

sorts av förändring i organisationen. Vad gäller förändringar så handlar det inte bara om 

att systemet blir förändrat, utan även processerna i verksamheten - dess flöde. När 

systemet och organisationen blir förändrat leder det till osäkerhet då personalen är ovan 

vid det nya sättet att arbeta på. För att reducera osäkerheten är det viktigt att 

organisationen har utbildning vad gäller systemet och dess struktur. Systemet, 

implementeringen, förändring och personalens osäkerhet leder tillsammans till problem. 

Det kan också skapas problem om utbildningen inte är tillräcklig inom organisationen. 

Då utbildningen reducerar osäkerheten hos användarna har vi valt att placera utbildning 

utanför markeringen för problem. Vidare i modellen så leder utbildningen till kunskap 

både om systemet och hur organisationen numer fungerar. Så via utbildning bildas det 

kunskap inom organisationen om organisationen. 

 

Begreppslista 

 

 System 

Ett system är en samling delar som på ett eller annat sätt är förbundna med 

varandra. (Andersen, 1994, s.120) Ett stödverktyg för organisationer. I vår studie 

använder vi även begrepp som affärssystem, informationssystem, IT-system. 

Dessa begrepp kan i denna studie klassas som synonymer. 

 Information 

Information är upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. (Erling S, 

Andersen, 1994, s.14) 

 Implementering 

Då man inför ett nytt system till en organisation.  

 Osäkerhet 

En känsla av otrygghet från användarna då de känner att de inte kan tillräckligt 

eller känner sig hotade. 

 Utbildning 

Som sker av leverantören, för användaren. Utbildning om systemet och 

användning av systemet. 

 Kunskap 

Att veta något. I det här fallet handlar det om att veta hur ett system och dess 

processer fungerar. 

 Personal/Användare 

De personer i organisationen som använder sig av systemet. 

 Gränssnitt 

Det program som användarna ser då de arbetar mot systemet. 

 Förändring 

En händelse eller företeelse som ändrar flödet i organisationen. 

 Organisation 

Planmässig samverkan mellan individer och grupper med gemensamma intressen 

och där dessa åsyftas (http://ne.se/lang/organisation/276787). Alla berörda parter 

som använder informationssystemet. 

http://ne.se/lang/organisation/276787
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2 Metod 
Här kommer vi att diskutera vilka sorters metoder vi har använt för att göra klart vår 

studie. Vi kommer att diskutera vilken syn vi har på vår studie och varför vi har gjort 

vissa val. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

För att fastställa vår strategi för vår studie behöver vi först veta vad vår kunskap i vår 

studie är värd. För att ta reda på värdet på vår studie behöver vi veta vilken sorts kunskap 

vi har. Goldkuhl (1998) diskuterar kring olika sorters kunskap, däribland kategoriell, 

klassificerande, deskriptiv, förståelseinriktad kunskap. Då vårt syfte med vår uppsats är 

att skapa förståelse kring anledningen till problem som uppstår vid implementering av 

nya system så blir den kunskapen som vi får fram förståelsekunskap. Enligt Goldkuhl 

(1998) handlar förståelsekunskap om varför något är som det är. Då vi vill förstå varför 

vissa specifika problem uppstår så blir förståelsekunskapen övervägande i vår studie.  

 

Det finns två stycken inriktningar vad gäller förhållningssättet på studien, positivism och 

hermenutik. Positivism är en naturvetenskaplig inriktning där forskaren oftast räknar på 

sitt resultat och undviker att blanda in sina egna åsikter. Hermenutiken handlar om 

tolkningslära där forskaren försöker tolka och förstå förutsättningarna för studien. I vår 

studie har vi tillämpat det hermeneutiska synsättet på grund av att vi vill skapa förståelse 

för just vilka problem som uppkommer vid implementering av ett nytt system. Vi vill 

förstå problemen och dess anledning till att de existerar. Hermeneutiken har vi också valt 

för att vi skall komma närmre vår studie utifrån vår egen tolkning och vår egen förståelse. 

Våra tolkningar anser inte vi vara ett hinder för att förstå problemen, utan snarare en 

fördel. Tolkningarna gör att vi förstår problemen på vårt sätt och det leder till att vi lär 

oss att förstå problemen på ett effektivare sätt.  (Patel & Davidsson, 2003) 

2.1.1 Forskningsstrategier 

Det finns två sätt att generera, bearbeta och analysera datainsamlingen, kvantitativt och 

kvalitativt. Kvantitativ forskning innebär att man mäter sin insamling av information. 

Kvalitativ forskning handlar om ”mjuk” data, vilket innebär kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser. Ett kvalitativt förhållningssätt innebär till exempel att förstå 

människors upplevelser. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning, då vi tror att en sådan kommer att ge oss 

bästa underlag för att kunna utröna svar till våra forskningsfrågor. Anledningen till att en 

kvalitativ studie är bäst för vår studie är för att tekniken ger oss mer kompletta och 

djupgående svar. Intervjutekniken har fördelen att vartefter den pågår, så kan 

frågeställningar läggas till. Då vi skriver om de mänskliga aspekterna så tycker vi att vi 

har ett tydligt kvalitativt förhållningssätt där vi ska försöka förstå människans beteende 

gentemot implementering av nytt informationssystem.  

 

Vi kan via en kvalitativ undersökning bestämma vilken person och i vilken befattning 

denne person har som vi vill intervjua. Det ökar träffsäkerheten på att svaren är relevanta 

för vår studie.  
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2.1.2 Undersökningstyp 

Det finns tre stycken huvudsakliga undersökningstyper, explorativ, deskriptiv och 

hypotesprövande. Explorativ undersökningstyp innebär att skaffa kunskap via olika 

insamlingsmetoder inom ett problemområde. En explorativ studie går ut på att man är så 

allsidig som möjligt, att alla aspekter inom sitt valda problemområde är med. Den 

kunskap man tar fram inom sitt valda område ska sedan vara till grund för exempelvis 

vidare forskning. En deskriptiv undersökningstyp innebär att man utgår från redan 

existerande kunskap och då använder man kunskapen för att sedan komma fram till 

någonting nytt. I en deskriptiv studie använder man vanligtvis bara en insamlingsmetod. 

Om det finns tillräckligt med kunskap inom det valda området så kan detta komma att 

vara hypotesprövande. Då kan man koppla teorin till de observationer man gjort av 

verkligheten. I en hypotesprövande undersökning är det viktigt att man använder sig av 

en insamlingsmetod som tar med så precis information som möjligt. (Patel & Davidson, 

2003) 

 

I vår studie har vi tillämpat den deskriptiva undersökningstypen. Anledningen till valet är 

att vi har startat vår studie med att ta fram relevant teori. Därefter har vi valt ut en 

insamlingsmetod, vilket är intervjuer, som tillsammans med teorin gör studien deskriptiv. 

Vi har enbart använt oss av en insamlingsmetod vilket stärker den deskriptiva 

undersökningstypen något.  

2.1.3 Kunskapssyn 

Det finns två stycken generella kunskapssyner, empirism och rationalism. Empirism 

enligt Patel och Davidson (2003) går ut på att vi som människor får kunskap via våra 

sinnen och våra erfarenheter. Den grundligaste synen inom empirism innebär att vi från 

början inte hade någon kunskap alls, att vi då lär oss av erfarenheter via våra 

sinnesintryck. Resterande empirister anser inte att bandet mellan verkligheten, 

sinnesintrycken och erfarenheterna är så simpel. De menar att den inte är så enkelriktad, 

utan att vi faktiskt påverkas av tidigare erfarenheter och gör kanske vårt val av 

kunskapssyn på grund av den erfarenhet som redan finns. Rationalisterna däremot, också 

enligt Patel och Davidson (2003), de påstår att vi redan har vissa förmågor och 

kunskaper. De menar att det är dessa kunskaper som kan ge mening till erfarenheten. 

 

I och med vår studie så har vi kommit fram till att vi anses vara empirister. Eftersom vi 

har utgått från redan existerande teori och därefter har tittat på verkligheten. Vi gör en 

kvalitativ intervju samt analys vilket leder till att vi kommer att påverka resultatet med 

vad vi själva tolkar. Vi kommer att vara tydliga med vad som är våra tolkningar och inte, 

vilket nämns tydligare i nästa avsnitt, strategi.  

 

 

2.1.4 Teorins och empirins roll 

Det vi börjar med i denna undersökning är att ta fram relevant teori. Teorin är det som 

skall stärka vår senare del, empirin. Teorin tar vi fram via böcker, Internet och andra 

elektroniska källor medan empirin tas fram via intervjuer med 3 olika person från olika 

organisationer. Genom att börja med teorin får vi fram grunden för vår studie, teorin talar 
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om hur allting runtomkring vår studie fungerar. När vi sen tittar på verkligheten kan vi 

jämföra vår teori med verkligheten och på så sätt hitta likheter och skillnader. Om vi då 

skulle upptäcka någonting nytt som inte existerar i vår teori, då har vi fått fram ny 

kunskap och kan på så sätt bidra med detta till bland annat vidare forskning. 

 

Empirin och teorin skall avslutningsvis tillsammans vara grunden till vår. I analysen 

kommer vi diskutera runtomkring ämnet såsom vi uppfattar empirin och teorin.  

2.2 Avgränsning 

Vi har valt att inte uttryckligen ta med tekniska aspekter som kan påverka en 

implementering. Även om dessa kan bidra till mindre eller större problem så anser vi att 

det finns alldeles för många tekniska delar som vi kan missa eller läsa fel. Vi skulle inte 

ha en möjlighet att observera eller få fram alla delar som kan räknas till en teknisk aspekt 

och anser det därför inte vara en rättvis faktor att använda i vår studie. 

2.3 Insamlingsmetod 

2.3.1 Insamling av teori 

Vi har i början av vår studie tagit fram teori kring implementeringssvårigheter. Teorin har 

vi hittat på bibliotek, men också även på Internet. De böcker vi har valt har vi bland annat 

blivit rekommenderade av vår handledare. Den teori som är Internetbaserad är i 

dokumentform men det finns även delar som är taget från elektroniska tidningar. 

2.3.2 Insamling av empiri 

Vi har valt att intervjua personer inom området för implementering. Varför vi valt 

intervjuer är för att de ger oss svar på ett sådant sätt att vi kan lätt arbeta utifrån dessa, 

samt att vi då får chansen att ställa följdfrågor om det så behövs. Vi har försökt ställa 

frågor kring våra forskningsfrågor för att få ut relevant information. Frågorna har även 

varit formulerade på ett sådant sätt att det ska vara lätt att se teorin och empirin i det hela, 

och samtidigt få en bättre förståelse kring implementering. Frågorna framställdes på ett 

sådant sätt att vi ska kunna få se förslag på svar som rör våra forskningsfrågor. 

 

Intervjufrågorna utgår från våra delfrågor men vi kommer att bryta ner dessa till mindre 

alternativt lättare frågor. Detta för att få ett bredare och informativt sammanhang. Därför 

kan vi säga att intervjun kommer att vara relativt öppen, på grund av att vi säkerligen 

kommer att ändra vissa frågor under intervjuns gång. Vi kan säga att vi kommer ha en 

viss struktur på grund av att vi utgår från våra redan satta delfrågor. Vi kommer att ha en 

delvis aktiv roll då vi inte bara frågar och väntar på svar, utan chansen är väldigt stor att 

vi kommer att diskutera runt frågorna och olika ämnen. Båda författarna kommer att 

medverka under den muntliga intervjun. Fördelen är att vi kan hjälpas åt med utveckling 

av frågor samt stöd i vissa påståenden. Eventuellt kan intervjupersonen känna sig i 

underläge då vi är två, men vi kommer att försöka tona ner detta. 

2.4 Urval 

Vi har valt att intervjua tre personer inom området för implementering, där två personer 

är kunder och har bytt system, samt en person som är systemleverantör av systemet för 
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den ene kundpersonen. Vi har valt dessa tre personer för att få en bild av hur en 

systemleverantör har tänkt att processen skall fungera, men också för att få fram kundens 

perspektiv på implementeringen av deras nya system. En kund till systemleverantören för 

att se hur dessa upplevt samma situation, samt en kund som har genomgått en liknande 

situation men haft vissa andra förutsättningar. Detta för att se hur genomförandet kan se 

olika ut. Vi tror att vårt val ger oss de bästa svaren då vi vill få fram kundens synsätt och 

inställning till implementeringen. Vi tror också att perspektivet från systemleverantören 

är viktigt då denne kanske har speciella mål eller insikter med implementeringen men 

som inte framgår eller är helt tydligt hos kunden.  

 

Kriteriet för urval av källor har legat i att vi har fokuserat vårt letande emot framförallt 

betrodda forum såsom universitetsdatabaser för artiklar & bibliotek dels för att bättre 

kunna precisera sökningen men även för att öka validitet & reabilitet. De sökord som vi 

har använd har varit fokuserade emot vårt problemområde inom implementerin 

gssvårigheter.  

2.4.1 Genomförande 

Vår handledare tipsade oss om en projektledare på företaget Pulsen. Vi kontaktade denne 

person via mail och bokade in ett möte. Mötet hölls på Pulsen och pågick i cirka 45 

minuter.  

 

Under intervjun använde vi oss av en diktafon för att kunna återskapa intervjun korrekt. 

Detta för att vi inte ska missa något betydelsefullt och för att vi själva inte ska få några 

förutfattade meningar. Vi får dessutom se projektledarens reaktioner kring de olika 

frågorna. Vi blev sen tipsade av projektledaren på Pulsen om en kund till dem. Vi 

kontaktade denne kund via mail och beslöt oss för att skicka dem ett frågeformulär. 

Anledningen till att vi valde att intervjua via ett frågeformulär är först och främst på 

grund av begränsningen av tid. Vi tycker ändock att vi får ut givande svar från kunden, då 

ett frågeformulär/intervjuformulär är mer flexibelt än vad en enkät är. Vi kan även efter 

ett frågeformulär kontakta kunden om det skulle vara så att vi inte har fått ett fullständigt 

svar på en specifik fråga. Samma tillvägagångssätt har använts med kund nummer två. 

 

Vi har valt att inte ställa exakt samma frågor till varje intervjuperson. Istället har vi valt 

ut specifika frågor som vi tycker passar och som blir besvarade på ett sätt utifrån denne 

persons perspektiv. Det ena perspektivet är då från systemleverantören som befinner sig 

på företaget som levererar det nya systemet och på den andra sidan en kund som har varit 

med om en liknande ändring. Alltså någon som kommer i kontakt med ett nya systemet 

men som ändå har varit medveten om förändringen och nu använder sig av det nya 

systemet dagligen. 

2.5 Reabilitet, Validitet & Generaliserbarhet 

Har vi i denna uppsats lyckats få fram det som avsetts och är denna uppsats tillförlitlig, 

detta är frågor som berör reabilitet, validitet och generaliserbarhet (Patel & Davidsson, 

2003).  
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Vi har i huvudsak valt att fokusera på teori kring implementeringssvårigheter. Det 

publicerat material vi har använt av oss här i form av böcker och vetenskapliga artiklar 

har fokuserat direkt emot vårt problemområde och är införskaffat via vad vi anser är 

betrodda källor såsom bibliotek och vetenskapliga forum på nätet. Dessa källor anser vi 

bör ha god validitet. Innan vi påbörjade insamlandet av data hade vi en viss förförståelse 

inom det teoretiska området, vilket till viss del ökar denna uppsats validitet. 

 

Även om vårt urval kan betraktas som tunn så anser vi att vi har en god reabilitet. Detta 

då vi anser att flera av de problem som kan uppstå i implementeringsprocessen är att 

betrakta som generella, alltså oberoende av vilken kund eller bransch som studeras. Detta 

är något som också stärker vår uppsats validitet. Även om strukturen för 

informationssystemen skiljer sig kraftigt åt kan organisationerna uppleva samma 

problem. Det är dock fullt sannolikt att en del av våra slutsatser skulle skilja beroende på 

val av intervjuobjekt. Vi anser också att vår reabilitet stärks av det faktum att vi både har 

intervjuat systemleverantören & kunden och på så sätt erhållit ett bredare perspektiv. 

Att vi inte själva har direkt valt ut något av intervjuobjekten är ytterligare en faktor som 

stödjer vår reabilitet då våra personliga preferenser vad gäller val av intervjuobjekt 

åtminstone initialt utelämnats. Att endast en person per organisation har valts ut för 

intervju är en konsekvens av tidsperspektivet i denna uppsats. Vi menar dock att två av de 

personer vi har intervjuat har i allra högsta grad varit personer som varit direkt delaktiga 

och högst kompetenta vad gäller implementeringssvårigheter. Den tredje personen har i 

denna uppsats erbjudit värdefulla synpunkter ifrån ett utomstående perspektiv. Två av de 

genomförda intervjuarna har genomförts per mail där faktorer såsom kroppsspråk, 

ansiktsuttryck med mera uteblivit även möjlighet till följdfrågor har ur ett visst perspektiv 

påverkats. Vi anser dock att vi har fått fram det vi har önskat vid intervjutillfällena. 

Gällande den intervju som genomfördes på plats använde vi oss av en diktafon vilket vi 

anser ökar både reabilitet & validitet. 

2.6 Analysmetod 

Vi har under vår studie tillämpat en kvalitativ analysmetod. Detta har vi gjort genom att 

vi har analyserat beteendet hos människor och grupper med utgångspunkt från de 

personer som studeras (Bryman 1997, s. 59). Vi inledde vår studie med att hitta relevant 

teori kring implementering. Utifrån vår utvalda teori har vi utformat intervjufrågor som är 

anpassade för varje intervjuperson. Vi spelade in en av vår intervju och transkriberade 

denna. Vår andra och tredje intervju gjorde vi skriftligt via e-mail och vi fick tolka 

intervjupersonernas svar. Vi har sedan jämfört de tre olika intervjuerna och kopplat dessa 

till vår teori. Vi har tittat på likheten och skillnader vad gäller tankesättet kring en 

implementering. Utifrån de likheter och skillnader vi hittar kan vi slutligen komma fram 

till ett svar på våra forskningsfrågor. 

 

Vi har använt oss av innehållsanalys då vi från början utgick från litteratur som vi sedan 

själva tolkade och formade till teori. Vi använder oss också av konversationsanalys då vi 

har varit på intervjuer och fört en konversation. 
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2.7 Presentationsmetod 

Då detta inte är en kvantitativ studie utan en kvalitativ studie så kommer vårt resultat att 

presenteras textuellt i form av empiri, analys och diskussion. Empiriavsnittet är framtaget 

utifrån våra intervjuer och innefattar inte något av våra egna åsikter. Vår analys och 

diskussion skapar vi utifrån empirin och teorin. I analysen jämför vi empiri och teori och 

analyserar utifrån våra egna uppfattningar. Avslutningsvis har vi en diskussion kring 

området där vi besvarar våra forskningsfrågor. 

 

Vi har fått fram relevant information som passar för ämnet. Vi har även använt oss av 

grafer och bilder för att förtydliga informationen. För varje graf och bild har vi alltid en 

förklaring av bilden, så att det tydligt kommer fram vad bilder eller grafen visar. Vi har 

även kopplat bilder med den flytande texten, vilket också gör att det blir en större 

förståelse.  
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Teori kopplat till delfrågor 

En av våra delfrågor handlar om vilka konsekvenser som kan orsaka problem för 

organisationen. För att få svar på detta så har vi tittat flera olika aspekter och detta ämne 

berörs mer eller mindre i alla olika teoridelar som vi tar upp. För att sedan kunna ta reda 

på vad organisationerna själva anser vara problem, så har vi frågat om detta i våra 

intervjuer med de olika personerna. De aspekter som kan influera, som vi pratar om, är 

alltså vad det är som påverkar en implementering. Så som humana, tekniska och 

liknande. Vi har då valt att avgränsa oss från tekniska aspekter, på grund av dess 

omfattning, och detta berör då bland annat humana aspekter. Detta tar vi upp i kapitlen 

”Behov” och ”Kognitiv psykologi”. I den teoretiska delen under kapitlet behov så berör 

vi också frågan om trygghet. Användbarhet och handlingsbarhet är också områden som är 

relevanta. Vad gäller om det ges tillräckligt med tid för utbildning under en sådan här 

förändring så har vi underlag om det i de olika intervjuerna. Där då de medverkande har 

visat sin syn på tid kopplat till utbildning. Vi har också frågat oss vilka problem som kan 

undvikas vid en implementering. Det som förklarar detta, är ännu en gång, stora delar av 

all teori som vi har samlat. Då detta är något som blir påverkat från flera olika håll. 

3.2 Implementering 

Verksamheter är idag mer eller mindre i behov av ett eller flera informationssystem. 

Tekniken utvecklas och därmed behöver verksamheter anpassa sina system för att kunna 

hänga med. När en verksamhet skall utveckla sina informationssystem har det en mängd 

olika aspekter de bör tänka på. Till en början måste man försöka se på de problem och 

möjligheter som verksamheten har. Här kan det bli svårt att få alla anställda nöjda, då det 

finns olika behov. Här gäller det att man ser på verksamheten i ett större sammanhang. 

Genom att ha ett större perspektiv så blir det enklare att se till verksamhetens 

gemensamma behov men framför allt för att förstå varje pusselbits, det till vill säga 

verksamhetsdel, behov. 

 

Trots det att man idag försöker se till verksamhetens behov så är det ändå oerhört många 

IT-projekt som misslyckas. När och varför anses ett IT-projekt som misslyckat? Enligt 

Yvonne Edenholm, som skriver för NyTeknik
1
, så blir det allt fler och fler IT-projekt som 

utförs, men samtidigt så blir det allt fler missnöjda kunder. Under 2006 så misslyckades 

totalt 82 procent av alla IT-projekt. 

 

                                                 

1 http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article43394.ece 
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Figur 2 Livscykelmodellen (Andersen, 1994, s.48) 

 

I rapporten framkommer det att 84% av beställarna inom den offentliga sektorn inte hade 

fått de funktioner som de hade lovats. Förseningar är också ett problem som har lett till 

att projekten har ökat i kostnader. Som vi kan utläsa från artikeln så ser vi att 

undersökningar utgår från användarnas perspektiv. Informationssystemen är utvecklade 

för användarna och om de inte är nöjda med resultatet så kan projektet anses som 

misslyckat. (Andersen, 1994) 

 

Hur gör vi då för att undvika att kunderna blir missnöjda? Som nämnt ovan så tror vi att 

det är viktigt att ha ett större perspektiv på verksamheten och vara konkret vad gäller 

verksamhetens behov. Vi tror att användarna bör vara med redan från början, det vill säga 

redan i förändringsanalysen (Illustration 1), fram till det att informationssystemet sätts i 

drift. Eftersom att det är implementeringen som sätter informationssystemet till liv så är 

det oerhört viktigt att systemet har fått de egenskaper som användarna vill ha. 

Anledningen till att vi har valt att lägga livscykelmodellen i detta avsnitt är för att vi 

anser att det är viktigt att förstå vad det är för olika steg i ett IT-projekt. Inom varje steg i 

processen är det viktigt att ha med användarna. Därför kommer vi att längre fram i vår 

teori att ta upp en del om just användaraspekter som är relevanta för en process som 

livscykelmodellen. (Andersen, 1994) 

 

 

3.3 Användbarhet och Handlingsbarhet 

 

Användbarhet 
Idag utvecklar vi ofta nya system, därför så finns det en del begrepp att hålla ordning på i 

en sådan process. Ett av dessa begrepp är användbarhet. Begreppet användbarhet har 

kommit att betyda olika saker för olika människor. Därför tycker vi att det är väldigt 

viktigt att definiera ordet och komma fram till en gemensam definition. För att få en 

tydlig och klar definition börjar vi med att lyfta fram de vanligaste och redan existerande 

definitionerna. 
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3.3.1 Användbarhet enligt ISO 

Enligt Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) definieras begreppet på 

följande sätt ”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 

produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998 se Gulliksen 

& Göransson, 2002, s.62) 

 

Detta är förmodligen den vanligaste definitionen som väldigt många företag använder sig 

av. Det kan däremot bli komplicerat att förstå definitionen enligt ISO om vi inte har 

definierat de olika begrepp som existerar i citatet. Så för att få en bättre förståelse så 

väljer vi här att definiera dessa begrepp, också dessa enligt ISO men även med egna 

tolkningar. Definitionen för ändamålsenlighet är ”noggrannhet och fullständighet med 

vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11, 1998, se Gulliksen & Göransson, 

2002, s.62) Definitionen kan tolkas ur två perspektiv, dels som att om användaren utför 

sin uppgift fullständigt och är noggrann så uppnås ändamålet men det kan även ses från 

hur informationssystemet är uppbyggt. Det vill säga att desto mer fullständigt och 

noggrant systemet är desto större sannolikhet att ändamålet uppfylls. Definitionen för 

effektivitet är ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med 

vilken användarna uppnår givna mål.” (ISO 9241-11, 1998, se Gulliksen & Göransson, 

2002, s.62) Sett till definitionen ovan om ändamålsenlighet innebär effektivitet i detta 

sammanhang den tid eller kraft det tar för användaren att uppnå avsett mål i kombination 

med kvaliteten på resultatet. Slutligen, definitionen för tillfredsställelse är ”frånvaro av 

obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt”. (ISO 9241-11, 1998, se 

Gulliksen & Göransson, 2002, s.62) När det gäller tillfredsställelsen så handlar det om att 

man på bästa möjliga sätt vill undvika besvär. Genom att undvika besvär kring 

exempelvis ett informationssystem så blir arbetet automatiskt mer effektivt och det blir 

lättare att då nå sina mål. 

 

3.3.2 Användbarhet enligt Gulliksen och Göransson 

Användbarhet kan lätt tas som en synonym med andra begrepp, exempelvis 

”lättanvändligt”. Såsom Gulliksen & Göransson (1992) beskriver så handlar 

användbarhet inte bara om att ett system skall vara lätt, utan för att uppfylla användbarhet 

så skall man på ett eller annat sätt gå igenom en process. Processen i sig är sedan inte 

något som inte ständigt är densamma utan istället ändras den ständigt beroende på vad 

användaren har för behov. För att vi ska kunna förstå svårigheterna för användaren så 

måste vi sätta oss in i denna situation och förstå målen, uppgifterna, problemen etc. Vi 

måste utöver det även se till användarnas personligheter och erfarenheter. 

 

3.3.3 Användbarhet enligt Preece 

Preece (1994) definierar användbarhet som följande ”a measure of the ease with which a 

system can be learned or used, its safety, effectiveness and efficiency, and the attitude of 

its users towards it.” (Preece, 1994, s. 722).  Användbarhet handlar om att man mäter 

enkelheten av ett system. Hur lång tid tar det för en användare att använda sig av 

systemet? Kan användaren lära sig något om systemets säkerhet? Hur pass effektivt och 
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relevant är systemet för användaren? Sedan till kanske det viktigaste; vilken attityd har 

användaren gentemot systemet? Här tar Preece (1994) upp något nytt, det är användarens 

attityd gentemot systemet. För att användandet av ett system skall bli så effektivt och bra 

som möjligt krävs det att användaren är insatt i sin arbetsuppgift och har en speciell 

inställning till sin situation. Om användarens inställning till situationen är fel så kan det ta 

längre tid att utföra sin arbetsuppgift. Därför är användarens attityd oerhört viktig i ett 

sådant här sammanhang.  

 

3.3.4 Användbarhet enligt Nielsen 

Nielsen är ytterligare en författare som har definierat begreppet användbarhet. Enligt 

honom själv så tycker han att användbarhet är ett relativt smalt begrepp. Han tycker att 

begreppet innefattar flera olika: 

 Lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

 Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara 

effektivt att arbeta med.  

 Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids 

frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. 

 Få fel: Användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om de ändå gör fel 

måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

 Subjektivt tilltalande: Det skall kännas ”angenämt” att använda systemet. 

Användarna skall känna att det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt 

tycka om det. (Nielsen, 1993 se Gulliksen & Göransson, 2002, s.66) 

 

ISO 9241-11 Nielsen 

Effektivitet Effektivt att använda 

Lätt att lära 

Ändamålsenlighet Lätt att komma ihåg 

Få fel 

Tillfredsställelse Subjektivt tilltalande 

Figur 3 Mätbara aspekter av användbarhet enligt ISO 9241-11 & 

Nielsen (sammanställt av Welie et al., se Gulliksen & Göransson, 

2002, s.67) Egen bearbetning. 

 

Vi tycker att både ISO's och Nielsens definitioner stämmer bra överens med begreppet 

användbarhet. För att göra definitionen användbarhet bättre tycker vi även som Preece 

(94) att användarens attityd gentemot systemet är viktigt, därför väljer vi att ha en 

kombination av Nielsen (93) och Preece (94). 

 

Handlingsbarhet 
 

3.3.5 Handlingsbarhet enlingt Cronholm och Goldkuhl 

Idag använder de flesta organisationer IT-system. IT-system är till för att fylla funktioner, 

de skall vara ett stöd för användarna. Beroende på hur man tänker om IT-system så 

designar och utvecklar man systemen på ett visst sätt. Cronholm och Goldkuhl (2006) vill 
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att man genom handlingsbarhet låter användarna vara i centrum. De har följande 

definition för handlingsbarhet: ”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att 

utföra handlingar och att därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare 

att utföra handlingar både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess 

information.” (Cronholm & Goldkuhl 2006, s.3). Med befrämja, möjliggöra och 

underlätta menar dem att IT-systemet stödjer användarens handlingar. För att detta skall 

vara möjligt måste systemet vara enkelt att använda. Automatiska handlingar är något 

som IT-systemet skall kunna utföra. Med automatiska handlingar menar dem att IT-

systemet skall fungera som en agent åt användaren, det vill säga utföra egna handlingar 

utan användarens hjälp. Dessa automatiska handlingar är inte något som IT-systemet 

självt är ansvarigt för, istället är det människor som i förväg har satt definierade regler för 

IT-systemet. IT-systemet ses därför som en agent som handlar åt en användares vinning. 

Handlingar kan ske genom IT-systemet eller utanför. Om handlingarna görs via systemet 

så används IT-systemet som ett verktyg för kommunikation. Då användarna handlar 

utanför systemet så använder sig användarna av information från systemet. 

Verksamhetskontext är något som omfattar användarens förkunskaper och färdigheter när 

det gäller både IT-systemet och arbetsuppgiften som skall göras. På grund av detta så kan 

inte handlingsbarhet ses som någon statisk egenskap hos IT-systemet. Handlingsbarheten 

blir istället beroende av de förutsättningar som faktorerna runtomkring skapar. 

 

3.3.6 Användbarhet vs. Handlingsbarhet 

Här tänker vi göra en jämförelse mellan användbarhet och handlingsbarhet. För att göra 

detta på ett så bra sätt som möjligt så har vi utgått från Cronholm och Goldkuhls (2006) 

teorier. Handlingsbarhet handlar om kvaliteten hos ett IT-system. Ett annat kvalitetsmått 

som ofta använd är användbarhet. Användbarhet definieras enligt den internationella 

standarden som följande: ”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan 

använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11, 1998, se Gulliksen  

& Göransson, 2002, s.62) 

 

Traditionellt sätt så fokuserar användbarheten på kognitiva aspekter och på hur 

människor interagerar med ett IT-system (Figur 4). 

 

 
Figur 4 En användare interagerar med ett IT-system (användbarhetsperspektiv) (Cronholm & Goldkuhl, 

2006, s.5) 

 

I det här perspektivet så är IT-system ett sådant system som innefattar lagring, åtkomst 

och organisering av större datamängder. Beroende på hurdan användare vi har så är 

interaktionen med IT-systemet på ett visst sätt. Med detta följer ofta en representationell 

syn på data.  
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Data som finns i IT-systemet används enbart för att avbilda verkligheten. IT-systemet, 

eller snarare dess databas, ses som en avbild/modell av verkligheten. Vanligtvis kan vi 

människor gå ut och se på verkligheten, men i det här fallet så tittar användaren på IT-

systemets databas och får därmed nytta av IT-systemet. IT-systemet fungerar i det här 

fallet som en spegel mot verkligheten.  

 

 

 
Figur 5 IT-systemet visar upp en modell av verkligheten för användaren (avbildningsperspektiv) 

(Cronholm & Goldkuhl, 2006, s.5) 

 

IT-system är idag en integrerad del i de flesta människor arbeten. Dessa arbeten 

involverar även samarbete med andra människor. IT-system är därför mycket mer än bara 

en plats för att lagra information på. Det finns några huvudsyften med IT-system varav 

ett är att stödja kommunikation som förekommer mellan: 

 Aktörer inom en organisation 

 Olika organisationer 

 Privata konsumenter och företag 

 Medborgare och myndigheter/förvaltningar  

(Cronholm & Goldkuhl, 2006) 

 

Genom att man utgår från synsättet handlingsbarhet så får man automatiskt ett 

kommunikativt perspektiv. Med ett kommunikativt perspektiv menas att man analyserar 

och förstår kommunikationsprocessen som finns. Då IT-systemet fungerar som ett 

verktyg för kommunikationsprocesser så är det viktigt att systemet i sig är utformat så att 

det går att kommunicera, det vill säga att det finns ett stöd för kommunikation. (Figur 5)  

 

 

 
Figur 6 Aktörer i en verksamhet kommunicerar via ett IT-system (handlingsbarhetsperspektiv) (Cronholm 

& Goldkuhl, 2006, s.6) 

 

Cronholm och Goldkuhl anser att kommunikation är handling (Figur 6). Om då 

kommunikation är handling så är detta något som är oerhört viktigt att det fungerar. Om 

en organisation använder ett IT-system som ett kommunikationsverktyg så är det oerhört 

viktigt att IT-systemet och dess funktioner fungerar korrekt. Användbarhetsperspektivet 
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betyder att en person interagerar med ett IT-system, vilket gör perspektivet lite grann 

begränsat. Handlingsbarhet å andra sidan betyder att person 1 interagerar med IT-

systemet som i sin tur kommunicerar med ett annat system som interagerar med person 2. 

Om vi ser på ”mellantinget”, avbildningsperspektivet, så gäller det att vara försiktig vad 

gäller begreppet spegel. Det man här menar är inte att man direkt gör en spegelbild av 

verkligheten, utan snarare beskriver verksamheten. 

 

 

Cronholm och Goldkuhl talar vidare om att användbarhet (interaktion) och 

respresentation (avbildning) är de saker som finns inom handlingsbarhet. (Figur 7) 

 

 

 
Figur 7 Handlingsbarhet kan ses innefatta användbarhet och avbildning. 

 

Något som är viktigt för kommunikation är att man måste veta vem avsändaren är och 

vilken tidpunkt informationen skapades. Om detta inte finns med så blir det svårt att 

avgöra hur pass viktig informationen är. Värdet i informationen, gällande 

kommunikation, är därför att veta vem som skickade meddelandet och tidpunkten. Med 

IT-system vill man kunna underlätta kommunikationen och därmed synliggöra vem som 

gjort vad. (Cronholm & Goldkuhl, 2006) 

 

 

3.4 Användarcentrerad systemdesign 

Det finns olika personer som har definierat termen användarcentrerad systemdesign. Här 

följer några exempel på hur användarcentrerad design kan definieras. 

 

3.4.1 Användarcentrerad systemdesign enligt ISO 

ISO har definierat ett snarliknande begrepp, nämligen Användarcentrerad design. Deras 

definition innefattar: 

 

 aktiv involvering av användare och en tydlig förståelse av användarens och 

uppgiftens krav; 

 en lämplig allokering av funktion mellan användare och teknik; 

 iterering av designlösningar; 

 tvärdisciplinär design. (ISO 13407 se Gulliksen & Göransson, 2002, s.105) 
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Utöver definitionerna finns det 4 viktiga designaktiviteter. Dessa designaktiviteter är: 

 

 att förstå och specificera användningssammanhanget, 

 att specificera användarnas och organisationens krav, 

 att producera designlösningar, 

 att utvärdera designen gentemot krav. (ISO 13407 se Gulliksen & Göransson, 

2002, s.105) 

 

 

 
Figur 8 ISO 13407 – Human-centred design processes for interactive systems 

 

Här ser vi att utifrån våra handlingar som definitionen vill att vi ska göra så finns det 

även saker vi bör tänka på när vi utför handlingarna. Utifrån ISO-modellen av 

användarcentrerad systemdesign går det att få fram en egen förklaring på modellen. Här 

följer vår uppfattning kring modellen. Det vi ska börja med är att identifiera behovet av 

användarcentrerad design. Hur pass stort är vårt behov av användarcentrerad 

systemdesign och varför är vi beroende av det? Efter identifiering av behoven så gäller 

det att vi förstår användningssammanhanget. Det är viktigt att få en koppling mellan de 

fastställda behoven och förståelsen av användningssammanhanget. För att vi ska förstå 

behovet behöver vi förstå just användningssammanhanget. Sen ska vi specificera 

användarkrav och organisatoriska krav. Här är det viktigt att se till varje individs krav 

men också hela organisationens krav. Hur ska vi specificera kraven så att det gynnar både 

en specifik användare och hela organisationen? Därefter skall vi försöka skapa 

designlösningar som ska stödja de krav som ställts. När vi skapat designlösningarna så 

ska vi utvärdera dem utifrån kraven, det vill säga uppfyller lösningarna kraven? Om vi 

sedan är nöjda och tycker att förändringarna har gjort det bättre så är den nya versionen 

av systemet egentligen klart, designmässigt. Om vi ändå inte skulle vara nöjda med den 

nya utformade designen så får vi göra om processerna på nytt, som i form av en loop. 
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Gulliksen och Göransson (2002) skriver kring ISO-modellen. Där anser de att modellen 

inte är en färdigställd systemutvecklingsmodell, men är en modell som kan placeras i 

andra systemutvecklingsmodeller. Då kan systemutvecklingsarbetet bli mer 

användarcentrerat, vilket leder till att implementationen av det nya systemet kommer att 

accepteras av användarna samt göra dem nöjda. 

 

 

3.4.2 Användarcentrerad systemdesign enligt Preece 

”an approach which views knowledge about users and their involvment in the design 

process as a central concern.” (Preece, 1994, s.722 ) 

 

Här ser vi att Preece (1994) anser att användarcentrerad systemdesign handlar om att man 

vill granska en användare och dess involverande. Detta görs i designprocessen som en 

central koncern. Vi tycker att Preece’s definition är lik ISO. Det som inte finns med är 

hur vi ska göra för att involvera användarna. 

 

3.4.3 Användarcentrerad systemdesign enligt Norman 

“But user centred design emphasizes that the purpose of the system is to serve the user, 

not to use a specific technology, not to be an elegant piece of programming. The needs of 

the users should dominate the design of the interface and the needs of the interface should 

dominate the rest of the system.”(Norman, 1986, se Gulliksen & Göransson, 2002, s.101) 

 

Norman (1986, se Gulliksen & Göransson, 2002) anser att användarcentrerad 

systemdesign betonar att syftet med systemet är att serva användaren. Det handlar inte 

om att använda en specifik teknik, heller inte att bli snygg programmeringsdel. 

Användarens behov borde dominera designen av gränssnittet och behoven av gränssnittet 

borde dominera resten av systemet. Det här tror vi är en väldigt viktig del som inte någon 

annan definition hittills har tagit upp. Gränssnittet är det användaren skall se och arbeta 

mot. Omedvetet skall användaren också arbeta mot systemet, men detta är något som 

användaren inte ser. Detta betyder att gränssnittet är oerhört avgörande för hur pass 

mycket användaren förstår och hur effektivt användarens arbete blir. 

 

3.4.4 Användarcentrerad systemdesign enligt Gulliksen och Göransson 

Användarcentrerad systemdesign har definierats av Gulliksen & Göransson på ett väldigt 

bra sätt. Vad gäller begreppet design så har vi utformat en egen teori. Detta på grund av 

att vi tyckte att Gulliksen & Göranssons definition var något diffus.  

 Användare – Användare är de personer som kommer att använda 

informationssystemet. Användarna behöver inte vara de personer som beställer 

systemet (Gulliksen & Göransson, 2002). Enligt den internationella standarden 

definieras användare som följande “Person/individual who interacts with the 

product/system” (ISO 9241-11, 1998; ISO 9241-10, 1996, se Gulliksen & 

Göransson, 2002, s.102) 
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 Centrerad – Med centrerad menas att någonting är i centrum. I det här fallet så 

menar vi att användaren är i centrum. Användaren skall alltid vara delaktighet, 

med det menat delaktig under hela processen (Gulliksen & Göransson, 2002). 

 Design – Design är ett lite mer komplext begrepp. För oss innefattar begreppet 

design både interaktionsdesign, informationsdesign och grafisk design. Detta 

leder i sin tur att vi har ett behov av att förklara dessa tre begrepp. Följande tre 

punkter har Bertil Lind
2
 diskuterat: 

 Interaktionsdesign 

Handlar om att skapa funktionalitet i systemet så att användaren blir 

tillfredsställd och kan utföra det denne behöver. Det skall framgå tydligt vad 

olika delar i systemet betyder så att användaren inte blir vilseledd och har 

svårt att fatta ett beslut. 

 Informationsdesign 

Handlar om att använda rätt information i rätt sammanhang. När det gäller 

system så gäller det att använda sig av rätt information, vilket betyder att 

användare från olika avdelningar inte använder samma information. Det 

viktiga här är därför att informationen är anpassad och lämplig. 

 Grafisk Design 

Är en blandning av typografi och layout. Detta betyder att grafisk design 

handlar om principer för textens sättning och hur man strukturerar upp 

textblock, bilder, illustrationer och luft så att det på bästa sätt framgår vad 

budskapet är. Det är via den grafiska designen som vi bestämmer utseendet på 

vår produkt. Hur ska den tilltala kunden på bästa möjliga sätt?  

 

Här ser vi att design innefattar mer än bara en sak. Design innebär att göra användaren 

tillfredsställd vad gäller funktionalitet och information, men också hur allting är placerat 

för att enklast förstår sig på systemet. 

 

Gulliksen och Göransson (2002) tar varje ord i användarcentrerad systemdesign och 

skapar en teori kring det. De väljer även att utgå från ISO:s definition på användare som 

de kopplar till sin egna teori. Eftersom att det inte är några andra personer som har 

definierat varje ord specifikt så håller vi med dem, bortsett från begreppet design där vi 

skapade vår egna teori istället. Tillsammans med att vi förstå begreppen i 

användarcentrerad systemdesign så tycker vi att ISO:s definition kompletterar på ett bra 

sätt. ISO har en förklarande modell som tydligt visar på hur användarcentrerat arbete kan 

gå till. Systemet är egentligen något som användaren aldrig ska behöva förstå, tekniskt 

sätt, hur det fungerar. Vi tycker slutligen att Normans definition sätter samman 

användarcentrerad systemdesign genom att förklara hur viktigt gränssnittet är för 

användaren. 

 

3.5 Behov 

I och med att vi i denna studie anser att vi behöver analysera flera olika sorters aspekter 

som kan påverka arbetet med att implementera nya informationssystem, så behöver vi gå 

                                                 
2
 Bertil Lind, Universitetslektor på Högskolan i Borås, föreläsning Vt. 2009 
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in lite djupare på bland annat den humana och psykologiska sidan. För att se vad som 

händer hos en grupp människor eller hos individuella personer när något nytt som 

påverkar vederbörande ska implementeras, så har vi studerat befintlig teori runt just detta. 

Inom detta område så tittar vi även på den psykologiska arbetsmiljön som självklart 

påverkar individen som arbetar där. Samt hur det bör vara utformat för att vara ultimat för 

personalen.  

 

De teoretiska grunderna som vi har arbetat utifrån är äldre men väl beprövade teorier om 

arbetsmotivation och självförvekligande i arbetslivet, såsom Maslows fem behovsnivåer 

och Frederick Hertzbergs motivationsteori, men vi kommer titta och resonera runt fler 

psykoanalytiska teoretiker. Maslows behovstrappa går ut på att människan måste ha det 

lägsta behovet tillgodosett innan vi kan nå nästa nivå. Alltså måste de fysiologiska 

behoven uppfyllas, mat och dryck, innan vi kan känna trygghet. Om alla dessa nivåer 

uppfylls så kan vårt kunnande inom arbetet utvecklas och vi kan nå det högsta stadiet 

som innebär självförverkligande. (Maslow 1994 se Örum 1979, s. 19).  

 

Maslows fem behovsnivåer: 

 Fysiologiska behov 

 Trygghet 

 Uppskattning 

 Självförtroende 

 Självförverkligande 

 

(Maslow uå. se Örum 1979, s. 20) 

 

Vi kan även koppla nivåer till olika exempel på arbetsplatsen.  

 Fysiologiska behov 

 Kommer min situation förändras, kommer jag passa in? 

 Vad innebär förändringen för mig, kommer jag synas? 

 Har jag kunskapen som behövs vid förändring? 

 Självförverkligande 

 

Den andra teorin som vi har tittat på inom det arbetsvetenskapliga området är alltså 

Frederick Hertzbergs motivationsteori. Han uttrycker i sin teori att arbetsmiljön kan delas 

in i två grupper, motivatorer och hygienfaktorer. Motivatorer är det som innefattar själva 

arbetsuppgifterna, medan hygienfaktorerna utgörs av de förutsättningar som omger oss i 

arbetet. Hertzberg uttrycker i sin teori att långsiktig arbetstillfredsställelse enbart beror på 

arbetsuppgiften. 

Frederick Hertzbergs motivationsteori: 

 Motivatorer 

 Hygienfaktorer 
 

(Hertzberg uå. se Örum 1979, s. 21) 

 

Precis som vid Maslows nivåer så kan vi även se Hertzbergs begrepp kopplade till 

arbetssituationen.  
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 Kommer mina arbetsuppgifter att förändras? 

 Kommer min situation, så som lön och status, förändras? 

 

När man ska implementera något som inte bara innebär förändring för en person inom en 

organisation, så är det alltså en grupp människor som påverkas. Något som kan underlätta 

förändringar är att människorna i gruppen har förtroende för varandra och för den person 

som inbringar omställningarna för gruppen. Johari Window uttrycker att förtroende för 

varandra ger fungerande förhållanden individerna emellan.  

 

Man måste ha i åtanke att människor alltid är människor, individen har behov och en 

egen personlighet, vilket gör att personen inte alltid smärtfritt följer en utsatt plan för en 

förändringsprocess. Så sådana faktorer går inte att förutse eller planera till 100%, men 

man kan ha det i åtanke. (Ahrenfelt 2001, s. 41). 

”Medarbetarens hjärna ligger för alltid utanför chefens kontroll. Du står och faller med 

medarbetarens frivillighet och äkta engagemang.” (Ahrenfelt 2001, s 63) 

 

3.6 Kognitiv psykologi 

”Den kognitiva psykologin kan definieras som den del av psykologin som handlar om 

människans informationsprocesser, dvs. vårt sätt att inhämta, bearbeta och använda 

informationen om världen.” (Lundh, Montgomery & Waern 1992, s 7). 

 

Om individens inre idealsituation fullständigt skulle stämma överens med den yttre 

verkligheten, så skulle det inte uppkomma några problem. Allting skulle automatiskt gå 

vår väg. Allt står redan klart för oss hur vi ska gå tillväga och vi utsätts inte för 

situationer som vi inte redan har en färdig idealbild där vi vet hur vi bör reagera. (Lundh, 

Montgomery & Waern 1992, s 125-126). Om den inre idealbilden inte stämmer överens 

med verkligheten så kommer dessa två uppfattningar att kollidera, vissa gånger betydligt 

starkare än andra. När inte allt längre lägger sig så att allt flyter på, så uppstår problem. 

Problem kan uppstå om det till exempel i verkligheten är något som förändras, där 

förändringen är en avvikelse mot vad individens idealbild är eller ser ut. Problemen som 

uppstår i och med kollisionen gör att vi behöver fundera över hur vi ska lösa det, men 

samtidigt behålla våra ideala bilder.  

 

3.7 Förändring 

3.7.1 Förändring som tillstånd 

Runt omkring oss pågår ständigt förändringar av alla de slag, det gäller även oss själva. 

Det är alltid någon detalj eller aktivitet som inte är exakt likadan som för en stund sedan. 

Det är sällan som vi faktiskt uppfattar dessa förändringar. Men om vi fokuserar på en 

specifik sak och tittar på samma företeelse ett tag tillbaka, så kan vi tyda en förändring. 

Så vi uppfattar inte alla förändringar utan det behöver till exempel ske ned en viss 

hastighet eller kvantitet för att vi ska se det. (Ahrenfelt 2001, s. 127). 
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Något som allt som oftast återkommer i majoriteten av teori som rör förändring av alla 

det slag är tyngdpunkten på delaktighet. Alltså om förändringen som ska genomföras 

skall vara genomförbar på ett måluppfyllande sätt så måste medarbetarna vara delaktiga. 

Medarbetaren kan vara kritisk men det gör inte personen i fråga mindre delaktig. Vilken 

sorts delaktighet som individen har, kan också ha en grund i hur synen på en kris ter sig. 

En chef kan antingen invänta krisen eller arbeta förebyggande emot den. Den chef som 

inväntar krisen tar mindre personlig risk, för när krisen väl har slagit så förstår alla att en 

förändring är nödvändig. Det är lättare att få ett positivt och mer engagerat gensvar för 

arbetet i en förändring när man ser den i vitögat. En chef som dock arbetar mot att 

förebyggande förändringar, för att undvika samma kris kommer att möta individer med 

en negativ inställning. I ett sådant fall så är det just det drivet som är den enda energin 

som ledaren av förändringen har att arbeta från. Förändringsmotstånd behövs för att det 

skapar en verklig delaktighet, medarbetarna må vara kritiska men de är engagerade. Det 

ses även som informativt, då förändringsmotståndet ger kunskap om det område som 

berörs. Förändringsmotstånd är en aktivitet som släpper lös mänsklig och organisatorisk 

energi samt så spara man tid och kraft. (Ahrenfelt 2001, s. 11).  

 

Vid förändring så kan man tala om förändring av första och andra ordningen. Förändring 

av första ordningen så syftar man till en förändring inom systemet. Medan förändring av 

andra ordningen betyder att hela systemet förändras. (Ahrenfelt 2001, s. 23). 

 

3.7.2 Förändring inom organisationen 

Vi vill här titta på vilka organisatoriska aspekter som kan påverka, till det bättre eller det 

sämre, vid en förändring inom en organisation och hur man kan förbättra anpassningen 

vid sådana situationer. Exempel på relevanta utgångspunkter i detta stycke är: Hur man 

inom organisationen tacklar en situation där man upplever ett problem, använder man sig 

t ex av systemiskt tänkande, om man ska använda sig av expertrådgivning eller mer 

dialogbaserad konsultationsform.   

 

När funderingar runt en konsultation uppstår så är det på grund utav att det finns någon 

eller några inom organisationen som anser att det finns ett problem. Man upplever att det 

finns en skillnad mellan det önskade tillståndet och det upplevda tillståndet. (Haslebo & 

Nielsen 1998, s. 13). Någon som då har börjat uppfatta ett problem har då med stor 

sannolikhet satt en första definition på tillståndet. När problemet sedan förs vidare eller 

blir uppmärksammat av andra personer så kommer en mer permanent definition att 

sättas. För en konsult med systemiskt tänkande så behöver han eller hon fundera över 

varför problemet definierades på det sätt som det har gjorts. Inom den systemiska 

konsultationen så anser man att ett problem alltid är ett problem för någon. Personen i 

fråga behöver då ta reda på för vem det är ett stort problem, litet problem eller 

ickeexisterande problem. (Haslebo & Nielsen 1998, s. 17). Man kan även behöva försöka 

se vad som kan lösa problemet utöver att genomföra en större förändring. Konsulten kan 

försöka att belysa problemet eller problemformuleringarna på ett sådant sätt att 

individerna i fråga får möjligheten att se på det med nya ögon. Vilket i sig kan leda till att 

man ser andra handlingsmöjligheter och då inte behöver genomföra en förändring bara 

för förändringens skull, då det finns bättre sätt att genomföra det på. 
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3.8 Förändringsanalys 

Då en verksamhet har bestämt sig för att implementera ett nytt informationssystem till sin 

verksamhet så har de fattat ett beslut. Detta beslut handlar om att skapa ett verktyg som 

stödjer verksamhetens mål. Verksamheten vill på bästa möjliga, och framförallt 

smidigaste sätt nå fram till sitt mål och därutav utveckla ett nytt informationssystem. 

 

För att en verksamhet skall få fram ett bra informationssystem krävs det att verksamheten 

har gjort klart för sig vad deras mål är. Tillsammans med deras mål skall det också 

framgå vad det är för förändringar de vill göra. Det finns dock oerhört många sådana här 

förändringsarbeten som skapar fler svårigheter och problem än lösningar. Den stora 

frågan är varför förändringsarbeten skapar fler problem än lösningar. 

 

Förändringsarbeten kräver en djup förståelse kring en verksamhets behov. Det är viktigt 

att se till hela verksamhetens gemensamma behov, det vill säga att man bör undvika att 

lösa små tillfälliga problem. Det man kan tillämpa är en förändringsanalys. 

Förändringsanalysen är en process som innebär att man analyserar problem och mål i en 

verksamhet. I förändringsanalysen ingår det också att formulera förändringsbehov och 

även att bestämma åtgärder för verksamheten. Åtgärderna kan se ut på flera olika sätt, 

men det sätt vi skall koncentrera oss på är administrativa arbetsrutiner och datasystem (se 

Figur 9).  

 
Figur 9 Avgränsning av förändringsanalys (Goldkuhl & Röstlinger, 2007, s.12). 
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Beroende på vilka problem en verksamhet har får vi en specifik förändringsanalys. 

Utifrån förändringsanalysen hittar vi åtgärder som vi kan tillämpa för att lösa våra 

problem. Om problemen inte är ”tillräckligt” omfattande så kan det leda till att det inte 

blir någon utveckling. Om åtgärderna blir att förändra verksamheten så resulterar det i en 

utveckling av t ex informationssystem. (Goldkuhl & Röstlinger, 2007). 

 

 

3.9 Förändring och psykologi 

Som vi har diskuterat i tidigare avsnitt så spelar psykologi en mycket stor roll när det är 

en förändring som ska genomföras. Eftersom att det är människor som vi har att göra med 

så kan vi aldrig anta att individerna ifråga kommer att följa en viss plan. Som då till 

exempel ledningen redan har stakat ut, utan man behöver alltid ha en plan B. Samtidigt 

som man behöver ha en förståelse för hur människor reagerar i olika situationer och 

därmed ha en viss kunskap om hur man bör gå tillväga samt hur de involverade 

personerna tänker och känner sig.  

 

 

Om förändringen gäller ett system till exempel så kan användaren ifråga börja känna sig 

osäker på sin uppgift och vad som nu krävs av honom eller henne. Det finns en stor risk 

att individen backar ett eller flertalet steg om man titta på Maslows behovstrappa. Man 

kan gå från att stå på steget självförverkligande. Man är nöjd, känner sig säker, vet vad 

man gör och hur det ska göras. När något då helt ruckar på denna situation man befinner 

sig i så finns som sagt chansen att man inte längre befinner sig på detta stadium. Det är 

lätt att man börjar ifrågasätta sig själv och den egna kompetensen när man inte längre kan 

”allting” utantill.   
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4 Empiri 
I detta kapitel så går vi igenom vår empiri över hur implementeringen ser ut hos de 

företag vi intervjuat. Vi har då sammanfattat de intervjuer som vi genomfört.  

 

4.1 Intervju med Pulsen 

Vår första intervju gjorde vi på Pulsen, ett systemleverantörsföretag som arbetar med 

olika IT-lösningar. Däribland att utveckla kundanpassade affärssystem för andra företag. 

Vår intervjuperson, Jan Näveri, har mer än 20 års erfarenhet på Pulsen och har därför 

mycket kunskap att dela med sig av. I de fall där Pulsen arbetar med att utbyta 

affärssystem åt sina kunder så använder de en slags process som innefattar ett antal steg. 

Det första steget, som egentligen sätter igång processen, är en slags intresseanmälan. 

Intresseanmälan är från kunden som säger något i form med ”vi skulle vilja byta system”. 

För att kunden skall få en bild över hur mycket projektet kommer att kosta så har Pulsen 

en införsäljningsfas. I införsäljningsfasen så ser Pulsen till att det framgår ett eventuellt 

pris och en förklaring på vad det nya systemet kommer att innebära. När 

införsäljningsfasen är klar gör de en förstudie. Kvalitén på förstudien varierar beroende 

på vad kunden har för ekonomiska förhållanden. Efter förstudien är det dags att börja 

planera, då tillsätter Pulsen projektgrupperna. I den stunden sätter projektet egentligen 

igång, det kallar Pulsen för Start. De specar hur systemet skall köras och gör 

anpassningar. Sen börjar konverteringen som går över till en systemeringsfas. 

Systemeringsfasen är en så kallad utvecklingsfas. När utvecklingsfasen är klar börjar de 

testa. För varje specifik funktion som utvecklas görs ett test. De gemensamma 

flödestesterna kommer först på slutet i samband med utbildning. Efter testerna görs 

implementeringen. Parallellt med implementeringen sker konverteringen. Konverteringen 

är något vår intervjuperson anser är mycket viktigt, då det är datan som är det känsligaste. 

Ibland förekommer det data från kundens gamla system som inte går att konvertera över 

till det nya systemet, då krävs det antingen att man anpassar datan, eller så väljer man att 

ta bort just den datan. 

Efter att systemet har satts i drift så släpper Pulsen ut releaser till sina olika kunder, dessa 

sker ungefär 4 gånger per år. Dessa releaser är så kallade kundanpassningar för att 

anpassa systemet utefter den specifika kundorganisationens behov.  

 

Runtomkring processen krävs det en del förberedelser och det är viktigt att Pulsen klargör 

för kunden vad det är som ska ske. För att göra detta så bjuder Pulsen in på ett startmöte, 

dit alla på kundorganisationen är bjudna. Det inträffar dock att en del av personalen, om 

det är en stor kund, inte kan delta under startmötet. Pulsen ser till att nyckelpersoner väljs 

ut i kundorganisationen. Nyckelpersonerna är utvalda av personalen på 

kundorganisationen, vilket betyder att Pulsen inte har någonting att göra med det valet. 

Nyckelpersonerna blir utbildade av Pulsen vad gäller det nya systemet. Därefter är det 

nyckelpersonernas uppgift att utbilda sin avdelning på företaget. Automatiskt blir det 

enklare att få ut informationen till alla då personalen på kundorganisationen på ett sätt 

redan har en relation med nyckelpersonerna. Nyckelpersonerna är tillsammans det Pulsen 

kallar kompetensgrupp. Då all personal på kundorganisationen inte deltar på startmötet så 

är det till en stor fördel att kompetensgruppen finns. Det blir enklare för både Pulsen och 

kundorganisationen att ge ut informationen och på köpet kostar det mindre för 
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kundorganisationen då de inte behöver ta in Pulsen för all utbildning. Jan säger däremot 

att det är oerhört viktigt att nyckelpersonerna får acceptans från sina kollegor på 

kundorganisationen, att de har med sig kollegorna och att de känner sig taggade. Det 

krävs att det finns kompetens från kundorganisationen som är villiga att satsa och arbeta 

med Pulsen för att kunna starta upp projektet. Det handlar även här om acceptans, att 

kundorganisationen har förtroende för Pulsen.  

 

Jan berättar att deras affärssystem, på Pulsen, ska ge mer processer i systemet hos 

kundorganisationen så att en del manuella rutiner kanske försvinner helt, för att 

underlätta. Då manuella rutiner försvinner kan det hända att en personals arbetsuppgift 

hos kundorganisationen försvinner, vilket leder till osäkerhet och otrygghet hos denne 

person. Här är det frågan om personalen på kundorganisationen är villiga att lära sig de 

nya rutinerna, det vill säga de rutiner som är inom systemet istället? Här handlar det om 

både utbildning och inställningen från personalen på kundorganisationen. Vanligtvis så 

ges det inte tillräckligt med tid med utbildning för kunden och ofta så handlar det om att 

kundorganisationen har sin dagliga verksamhet som måste rulla. Kunden behöver 

fortfarande utföra sina dagliga arbetsuppgifter, men behöver också tid till att lära sig det 

nya systemet som skall sättas i drift om några månader. Här hamnar kunden i en ganska 

svår situation där denne måste prioritera. Det händer att kunden väljer att skjuta upp 

inlärningen av det nya systemet, vilket förr eller senare kommer ifatt dem. Men även om 

kunden tar sig tid med det nya systemet så krävs det att kunden har rätt inställning. 

Kunden behöver kanske lära sig nya arbetsrutiner än vad de är vana vid och automatiskt 

blir det jobbigt för dem. De känner kanske att de inte är uppskattade längre då deras 

arbete har tagits ifrån dem. Arbetet tas dock inte ifrån dem, utan istället måste de själva 

sätta sig in i det nya affärssystemet och förstå de nya processerna. Ofast så handlar det 

bara om att deras handlingar kommer att bli i en annan ordning och därför kan det vara 

svårt att se det positiva med det nya systemet. Jan talar om att det alltid finns olika sorters 

personer, bland annat skeptiker och optimister. Han menar att det finns de som ser 

problem och dem som ser möjligheter. Oftast är detta något Pulsen oftast märker redan 

från början när de är ute. Det handlar också om hur pass vana kunderna är vid själva 

datoranvändandet. Pulsens ansvar är inte att lära ut kundorganisationens personal när det 

kommer till datorkunskap, detta är istället något Pulsen förutsätter att kunden redan kan. 

Jan tycker att det är kundorganisationens ansvar att se till att dess personal kan hantera en 

dator, exempelvis att de har datorutbildning för personalen om så behövs. 

 

 

4.2 Intervju med kundorganisation utan kontakt med Pulsen 

Vår andra intervju gick ut på att finna en organisation som genomgått en 

systemförändring eller ett systembyte, utan att det nödvändigtvis handlade om Pulsen 

som leverantör. Vi fann då en organisation som genomgår en ny implementering. Deras 

version av en implementering skiljer sig en hel del från hur Pulsen upplever att de utför 

en implementering. Som sagt så håller förändringen på och har gjort så i ungefär sex 

månader och det är hela systemet på detta kontor som ska bytas ut. Skälet till att byta ut 

deras system har varit på grund av att ledningen ansett att alla kontor bör vara enhetliga 

med systemet, detta är en franchisekedja, och systemet är mer effektivt.  
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Personen vi intervjuat har arbetat på organisationen i fyra år och arbetat med samma 

system under denna tid. Hon anser att det kan vara lite jobbigt med ett nytt system när 

man har suttit med ett och samma under en längre period, eftersom man är medveten om 

att det kommer ta tid innan man har lärt sig det lika bra som det tidigare. Man har inte 

heller uppfattat några direkt problem med det tidigare systemet och att det skulle finnas 

anledningar till att förändringen genomförs. Då det inte är medarbetarna på kontoret 

själva som har sett problemet så har de inte heller någon direkt problemformulering eller 

mål på hur de vill ha systemet. 

 

När de anställda på detta kontor fick reda på att systemet skulle bytas så följde en 

utbildning i det nya systemet rum. Där flera kontor från Stockholmsområdet samtidigt 

utbildades av inhyrda konsulter. Alltså har det inte förekommit någon utbildning från 

leverantörens sida. Utbildningen gick till på ett sådant sätt att en tredjedel av kontoret 

fick åka iväg på en utbildning, några veckor efter det tillfället så åkte nästa tredjedel på 

samma utbildning och så var det även för den sista gruppen. Förändringen med systemet 

har alltså skett gradvis, snarare än att alla fått byta system från ena dagen till den andra. 

De som redan har genomgått en sådan utbildning har då tid att bekanta sig med systemet 

innan nästa gäng kommer tillbaka från en utbildning. Efter dessa utbildningar så är det 

upp till kontoren själva att vidhålla aktuell information. Vilket är viktigt, men kan vara 

svårt då det är lätt att man glömmer bort vissa funktioner och dylikt.   

 

Då denna utbildning, som består av föreläsningar, är det enda som görs innan det nya 

systemet så har det uttryckts att mer tid skulle behövas för de anställda att vänja sig vid 

systemet. Vi hörde förslag på att workshops skulle vara en bra lösning, så att personerna, 

ifråga som kommer använda systemet, verkligen får pröva på det och ”leka”. 

Informationen som gått ut från ledningen till kontoren anses vara godkänd, men skulle 

förbättras genom att vara mer detaljerad. Så som vad det kommer att innebära för skillnad 

i till exempel arbetssättet och varför ett byte sker. Kanske ge exempel på en fast situation 

där man kan jämföra det nya och det gamla. Någon sorts uppföljningsutbildning är 

önskat, för att fräscha upp minnet. Samt att någon sorts uppföljning sker på det viset att 

alla kontor har fått den information de behöver för att arbeta vidare. 

 

4.3 Intervju med kundorganisation med kontakt med Pulsen 

StayHard är ett webbföretag som ligger i Herrljunga. Denna kundorganisation har gjort 

ett systembyte som Pulsen har varit involverat i. Deras affärssystem har en förbindelse 

mot web/postorder, vilket även är det systembyte de har gjort. Det byttes ut var de delar 

som kunden till StayHard aldrig kommit i kontakt med, det vill säga de bakomliggande 

systemen. Syftet med systembytet var att effektivisera bland annat orderplock och 

kundtjänst. StayHard tycker att Pulsen arbetar bra när det kommer till nyckelpersonerna, 

både innan och efter lanseringen av systemet. Informationen på StayHard har gått väl 

fram på grund av nyckelpersonerna, det har varit varje nyckelpersons ansvar att den 

personens avdelning på StayHard fungerar. Problemhantering som uppstår skickas till en 

så kallad ”superuser” som löser de flesta problemen på en gång tillsammans med Pulsen, 

detta gör så att kostnaderna hålls nere. Det blir som att en hierarki byggs upp så att 
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personal på StayHard hela tiden skall kunna fråga och lösa sina problem. Huvudansvaret 

för utbildning av personal på StayHard har vår intervjuperson, Johan, som ser till att 

personal får svar på sina frågor som dyker upp efter utbildningstillfället. Då vår 

intervjuperson har som uppgift att utveckla och lära ut det nya systemet så har Johan fått 

arbeta mycket övertid. Johan ser det dock som en oerhörd utveckling för han själv och 

företaget att lära sig. 

Eftersom Johan har varit ansvarig person på StayHard för projektet så har det varit viktigt 

att han har samlat in den information som behövs. Detta har han sett till och han har även 

fått den information han har behövt av Pulsen. Trots att informationen har flytit på väl så 

har det ändå dykt upp problem. Dessa problem tycker Johan ändå har blivit lösta fort. 

StayHard är ett företag som nyligen arbetade med Pulsen och har därför ännu inte fått 

känna på hur det är med releaserna som Pulsen ger ut. En del funktioner behöver 

StayHard ha, men ibland blir det tyvärr en längre väntan än de velat. 

 

Gränssnittet är något som påverkar användarvänligheten, tycker Johan. Han tycker inte 

att det är själva systemet i sig som påverkar personalens tid att lära sig, utan det handlar 

helt och hållet om gränssnittet. För att personalen skall lära sig snabbare så tycker Johan 

att det är bra om de får arbeta i produktionsmiljö. Då får de sätta sig in i en riktig 

situation och därmed blir det mer ett måste och det skapas på så vis en förståelse för 

systemet. Majoriteten på företaget kan lätt bli gnällig om informationen om ett 

systembyte inte går fram tillräckligt bra. Därför tycker Johan att det är viktigt att skapa en 

förståelse för varför det är lämpligt med ett systembyte.  
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5 Analys 
Implementering, via litteraturen och empiriskt. Vi kommer i detta kapitel att koppla till 

den litteratur vi tagit fram. Här är det också tanken att vi kan peka på vissa skillnader 

och likheter teoretiskt och empiriskt samt analysera runt vad de olika parterna vill ha 

under en implementering. 

 

5.1 Implementering 

Implementering är en del av livscykelmodellen, en modell som visar på hur en 

förändringsprocess går till. Vi kan också se att Pulsen använder sig av en variant av 

livscykelmodellen. De använder sig av en liknande modell även om begreppen inte är 

detsamma och stegen inte är helt lika. De anställda på vår studerade kundorganisation har 

inte detta förfarande vid en implementering, utan det är snarare personer utifrån (IT-

tekniker och dylikt) som följer en modell som påminner om livscykelmodellen. Vi har 

under teorin visat på vikten av att personal på en kundorganisation är delaktig redan från 

start, vilket Pulsen uttrycker att deras kunder är bland annat med hjälp av ett startmöte. 

Efter detta så är dock inte hela kundorganisationen (beroende på storlek) delaktig i det 

fortsatta arbetet och utbildningen. Utan det är vissa utvalda nyckelpersoner som utbildas 

och får ansvaret att hantera informationen. Om vi gör en jämförelse av denna aktivitet 

gentemot vår studerade kundorganisation utan kontakt med Pulsen, så har dessa inte haft 

någon sorts kontakt med nyckelpersoner från andra kontor eller haft möjligheten att ha en 

ur den egna personalen vald till nyckelperson.  

 

Vi har under den teoretiska referensramen som rör implementering kommenterat att det 

är implementeringen som sätter informationssystemet till liv och det är därför viktigt att 

systemet har fått de egenskaper som kunden vill ha. Genom Pulsens sätt att arbeta och 

möta sina kunder så har de satt stor vikt vid att systemet ska vara anpassat till varje 

individuell kund. Bevis på detta är att man från början arbetar från en standardiserad men 

delvis kundanpassad specifikation på vad kunden vill ha, men att man vart efter gör 

kundanpassningar så att systemet ska leva upp till kundens förväntningar, förändrade 

behov och nyupptäckta användningsområden. Genom intervjun som vi genomförde med 

personen på kundorganisationen (utan relation till Pulsen) så har vår kontaktperson där 

uttryckligen pekat på att det nya systemet inte har varit anpassat för dem. Systembytet har 

skett på alla kontor utan att vara anpassat för olika stora kundkretsar, kundbehov och 

liknande. Ett kontor i Stockholm har alltså ett precis lika utformat system som ett kontor 

på landsbygden. Med ett sådant stort spann på olika behov så är inte systemet anpassat 

för de olika organisationernas behov. Detta blir därför en konsekvens för 

kundorganisationen som faktiskt kan komma att skapa ett problem. Om systemet inte är 

anpassat för dem kan det komma att bli mindre effektivt. Om mindre effektivt, kommer 

då organisationen att klara sig lika bra som förut? 

 

Jan Näveri
3
 förklarar under intervjun att han alltid hoppas att kunden verkligen har ett 

problem eller behöver utveckla och att det är därför de vill byta system. Han anser det 

vara viktigt att det finns en uppfattning om ett problem, vilket inte bara gör det lättare att 

                                                 
3
 Jan Näveri, projektledare på Pulsen i Borås, intervju 11-05-2009 
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byta system, utan det kan även leda till att personalen ifråga inte motarbetar förändringen. 

Detta är en stor skillnad mot vår andra organisation (utan kontakt med Pulsen) där 

systemet byttes ut på grund utav att ledningen ansåg att behovet fanns för ett enhetligt 

system alla kontor emellan. 

 

Genom att Pulsen arbetar tillsammans med utvalda nyckelpersoner från 

kundorganisationen så tror vi att implementeringen blir enklare. Det är alltid svårt när det 

kommer till människor och dess reaktioner, det går aldrig att förutsäga hur personal hos 

en kundorganisation kommer att reagera på en förändring. Pulsen har löst det snyggt vad 

gäller information och utbildning. De låter alla som vill delta på startmötet för att på så 

sätt skapa ett intresse och en förståelse från kunden. Sen är det viktigt att 

kundorganisationen utför sina uppgifter, det vill säga informerar och ser till att allting går 

rätt till. Pulsen har därför löst detta genom att arbeta med kompetensgruppen som har ett 

stort ansvar inom företaget. Genom att Pulsen arbetar tillsammans med nyckelpersoner på 

kundorganisationen blir det lättare att ta sig igenom processen och kundorganisationen 

visar på så sätt att de är intresserade och engagerade. 

 

 

5.2 Användbarhet och Handlingsbarhet 

Nielsen (1993) uttrycker i sin definition av användbarhet att systemet ska vara subjektivt 

tilltalande och effektivt att använda. Användaren ska kunna göra så få fel som möjligt, 

det ska vara lätt för användaren att komma ihåg samt att det ska vara lätt att lära sig. I och 

med att Pulsen gör kundanpassningar så kan man utläsa att de med stor möda försöker 

komma överens med kunden om hur och vad de vill att systemet ska användas. Vilket gör 

att kunden ifråga har en större chans att få ett system som de förstår sig på. 

Kundanpassningarna leder också till att det blir mer tilltalande för användaren då det är 

anpassat, till skillnad från den studerade kundens situation. Hos kundorganisationen, utan 

kontakt med Pulsen, finns ett standardiserat system som inte blir effektivare, på grund 

utav att det just är standardiserat. Det finns funktioner och andra aspekter som inte detta 

kontor är i behov av. Vilket lätt kan leda till missnöje bland personal på 

kundorganisationen då det också blir för lätt att gå ”fel” väg till en specifik funktion. 

Antalet steg för att utföra en viss aktivitet har även ökats på vissa funktioner, vilket även 

det drar ner effektiviteten. Systemet påminner dock om det gamla vilket underlättar när 

den nya personalen på kundorganisationen ska lära sig det nya systemet, samt att det är 

någorlunda lätt att komma ihåg, då de som sagt har arbetat med en liknande struktur förr. 

Genom att det finns delar i informationssystemet som kundorganisationen inte har nytta 

av ger det en felaktig struktur och kan bidra till förvirring samt bromsa ner 

arbetsprocesserna. Här finner vi ytterligare ett problem som företaget i sig skulle ha 

kunnat undvika. Att tyda ett sådant här problem kan vara svårt, men eftersom vi redan vet 

att ledningen inledde implementeringsprocessen utan de anställda på organisationen så 

har de egentligen varit osmidiga. Om de istället hade gått ut till de anställda och 

diskuterat om vad de tycker om ett nytt system, då hade kanske inte ett problem som 

detta existerat idag. 
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Vad gäller handlingsbarhet talar Cronholm och Goldkuhl om att systemet ska befrämja, 

möjliggöra och underlätta användarens handlingar mot systemet. Gällande uttrycket 

befrämja så har Pulsen uppfyllt detta genom att löpande kundanpassa systemet. Genom 

att de kontinuerligt kundanpassar systemet så arbetar Pulsen mot att systemet ska 

underlätta för kunden. Kundanpassningar är det mest centrala då de även går att koppla 

till att systemet ska kunna möjliggöra och underlätta kundens handlingar. Vår studerade 

kunds situation, utan kontakt med Pulsen, uppvisar ännu en gång att det inte når upp till 

de viktiga nyckelorden som gör det enklare för kunden och som är handlingsbarhet. 

Ledningen har en god tanke med att kontoren ska ha ett och samma system så att 

personalen på kundorganisationen alltid ska känna igen sig. Men istället för att befrämja 

och underlätta så blir det snarare det motsatta. Man har vissa mål med det nya systemet 

men resultatet räcker inte till.  

 

5.3 Användarcentrerad systemdesign 

Gulliksen & Göransson (2002) förklarar användarcentrerad systemdesign med hjälp av 

just användare, centrerad och design. Användarna är de som kommer att använda 

systemet och det är även användarna som skall vara i centrum. Designen kan ses som 

olika sätt att uttrycka information. Hos Pulsen står kunden, som också är användare, 

redan centralt från start då dessa får agera utgångspunkt. Även om Pulsen inte har 

möjlighet att hantera all personal på kundorganisationen (stora företag) så har man en 

utbildning för nyckelpersoner, sen är det upp till dessa att allting förs vidare till all 

personal. Hos Pulsen så har kunden hela tiden valet att kontakta dem för specifika 

uppdateringar. Genom sådan kommunikation och Pulsens releaser som sker 4 gånger om 

året så använder de sig av sådan design som passar för just den specifika kunden. Vår 

intervju med kunden, utan kontakt med Pulsen, har tydligt givit bevis på att man inom 

ledningen inte har användarcentrerad systemdesign som ledord. Som vi tidigare tagit upp 

så finns chansen att tanken bakom är god men att det inte blev som det var tänkt.  Man 

tänker att användaren, i det här fallet de anställda, ska vara i centrum men det är inte det 

som sker i verkligheten, åtminstone inte på alla kontor. Detsamma gäller designen, för 

vissa kontor så finns det möjligheten att systemet är ett stort steg fram som täcker deras 

behov medan det för andra bara blir ett störande moment, då samma behov inte existerar. 

 

5.4 Behov och kognitiv psykologi 

Under kapitlet behov så har vi kunnat peka på att människan har olika behov som måste 

uppfyllas och motivation som påverkar. Vi har använt oss av Maslows behovstrappa och 

Hertzbergs motivationsteori. För att uppnå självförverkligande så måste vi uppfylla andra 

behov som ligger under. Om en individ har nått självförverkligande, som sedan skakas så 

backar personen ner någon eller några nivåer och får alltså börja om från början igen.  

 

Enligt Maslow har vi fem stycken behovsnivåer; fysiologiska behov, trygghet, 

uppskattning, självförtroende och självförverkligande. Med utgångspunkt i dessa begrepp 

så ser man att Pulsen verkar göra så gott de kan för att bibehålla personalens trygghet och 

självförtroende, genom att man går ut i tid och berättar om vilka man är, vad man gör och 

vad de står för. Genom utbildningen som de genomför så tror vi att det definitivt kan 
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skapa en självsäkerhet hos individen, så som att ”jag vet vad jag gör”. Det som dock kan 

röra runt här är det faktum att systemleverantören från Pulsen inte utbildar alla i 

kundorganisationen. Alla får inte samma utbildning och man kan inte styra vad som förs 

eller inte förs vidare till de användarna i organisationen. Vilket i sin tur kan skapa 

osäkerhet. Med vårt andra kundföretag så kan trygghet, självförtroende och 

självförverkligande ruckas när en sådan förändring sker. Man skulle kunna säga att alla 

alltid backar ett steg från självförverkligande så fort ett problem eller en förändring sker. 

Självförtroendet är inte lika bra hos kundorganisationens användare, då denne behöver 

lära sig något nytt, samt att känslan av att ledningen har gått över deras huvuden lätt kan 

infinna sig. Tryggheten kan kännas ifrågasatt, då personen kanske börjar fundera över om 

han eller hon verkligen kan klara förändringen, om man är tillräckligt ”bra”. Kund 

organisationens personal riskerar också att tappa lite av sin trygghetskänsla då deras 

situation faktiskt kan komma att förändras efter implementeringen. Utifrån intervjun vi 

gjort så har vi fått fram att kundsituationen, i detta fall, inte har förändrats drastiskt. Då 

de inte har blivit informerade om att systemet skall bytas ut kan de känna att man inte har 

blivit tillräckligt uppskattad för att få information om händelsen. Vilket av dessa företag 

som man än befinner sig på så har alla sin idealbild över hur det bör vara eller bli. Det är 

nästintill omöjligt att leva upp till en sådan bild, ännu svårare att försöka leva upp till ett 

antal sådana bilder. Och det är här som ytterligare problem kan uppkomma.  

 

5.5 Förändring 

Vid en förändrig så är det centralt och viktigt med delaktighet. Det är också viktigt att 

tänka på att medarbetaren kan vara kritisk. En kritisk person är inte samma sak som en 

person som inte deltar. En negativt inställd person kan komma med förslag och idéer som 

kan vara värdefulla vid förändringen. Under Pulsens så kallade ”Start-möte” så 

informeras all personal i kundorganisationen om förändringen, det är också ett tillfälle för 

de anställda att ställa frågor, diskutera eller ifrågasätta. Det är efter ett sådant möte som 

själva förstudien startar. Systemspecifikation, en delvis anpassad version arbetas fram, 

samtidigt som detta så påbörjar projektet med att konvertera data till det nya systemet. 

Man skulle även kunna säga att Pulsen gör en förändring av andra ordningen. Då man 

byter ut hela systemet hos kundorganisationen, samtidigt som att deras system inte är likt 

kundens befintliga, utan de har ett eget utvecklat system. Vårt andra studerade 

kundföretag använder sig också av en version av livscykelmodellen, men även de har 

andra begrepp och innehåll. Till skillnad mot Pulsens kunder så har den 

kundorganisationen inte haft någon chans att uttrycka kritik, bra eller dålig, ifrågasätta 

eller vara med i en diskussion. Ledningen har bestämt hur det ska vara och då blir det så. 

Det enda individerna på kontoret kan påverka är att, efter implementering av systemet, ta 

kontakt med IT-avdelningen och se om det går att komma överens om någon sorts 

anpassning. I detta företagets fall kan man tala om förändring i första ordningen. 

Visserligen så är det hela systemet som byts ut. Men på grund av att det påminner mycket 

om den tidigare versionen, så är det inte hela systemet som ändras. 

 

Förändring finns i olika kvantiteter, men påverkar ändå mer eller mindre människor. Vid 

implementeringsprocesser kan vi tycka att det är viktigt att meddela sin personal om 

förändringen, att förändringen inte tar 2-3 dagar utan att detta kommer att ta ett tag. Det 
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är också viktigt att meddela att det innebär utbildning som handlar om att lära sig det nya 

systemet. Vi tror att stor del av personalen på kundföretag nummer två, som är i 

förändring i första ordningen och som inte har fått diskutera kring hur det nya systemet 

ska bli, känner sig otrygga. Deras trygghet blir ostabil och det kan medföra att de blir 

nervösa och arbetar sämre. Då de inte känner sig trygga i sin miljö påverkas deras arbete 

på ett sådant sätt så att det kan bli svårt att utföra vanliga dagliga arbetsrutiner.  

 

5.6 Förändringsanalys 

En förändringsanalys är ett verktyg som ska hjälpa verksamheten mot deras mål, för att 

det ska fungera så måste även verksamheten ha klart för sig vad deras mål är och vilka 

förändringar de vill göra. När Pulsen först är i kontakt med en kundorganisation så bör 

denna ha någon sorts problemformulering men även en uppfattning om vad man i 

verksamheten vill ha, vilka mål man vill ha. Alla dessa saker underlättar för 

systemleverantören som då befinner sig på Pulsen. Det underlättar även för 

kundorganisationen ifråga att försöka få någon rätsida på vad som behöver göras. Vilket 

då kan underlättas genom en förändringsanalys. Vårt ena studerade kundföretag har i det 

här fallet inte använts sig av någon sorts förändringsanalys då beslutet har tagits över 

dem. Sen arbetar, med stor sannolikhet, ledningen med någon sorts förändringsanalys.  

Då kundorganisationen inte har gått ut med information om en förändring så kan det leda 

till att det blir dålig stämning bland de anställda. Mål för en verksamhet bör alla anställda 

vara kunniga om, detsamma gäller då om en förändringsanalys görs. Vi tycker därför att 

ledningen hos detta kundföretag nästa gång bör tänka på att låta alla ta del av 

förändringsanalysen och även kunna påverka vad det är som skall förändras. Det kan leda 

till bättre arbetsförhållanden och även positivare stämning inom företaget. 

Kundorganisation nummer två, kunden till Pulsen, får dock en introduktion till hur, 

varför och när det händer. 
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6 Slutsatser 
 

 Vilka eventuella konsekvenser kan dessa problem ge kundorganisationen? 

 

Missnöje bland personalen på kundorganisationen, ett uttryckt: 

”- Det var mycket bättre innan vi bytte system.” Vare sig det stämmer eller inte. 

Effektiviteten ökar inte, utan det blir snarare det motsatta på grund av personalens 

inställning mot systemet. Det nya systemet används inte till. Sist men inte minst så 

kostar det pengar, pengar och åter pengar. 

 

 Vilka problem anser kundorganisationen vara viktigast? 

 

Utifrån intervjuerna så står det klart att det är kostnad, tid och användning som är det 

som kundorganisationen själva ser som de faktorer som påverkar och påverkas mest. 

Man vill inte öka kostnaden för ett system om det inte är nödvändigt, samtidigt som 

kostnaden ökar om systemet inte används eller om det behövs ytterligare utbildning. 

Det tar mer tid för användarna på kundorganisationen att använda systemet, behov av 

mer utbildning kan påvisas och liknande situationer kan uppstå. Så dessa tre påverkar 

varandra, i en ond cirkel om man så vill. 

  

 Vilka aspekter är det som påverkar implementeringen av 

informationssystem? 

 

Man kan se att det är människan och psykologin som spelar en avgörande roll. Sen 

finns det alltid till exempel tekniska aspekter som gör att implementeringen blir 

svårare. Men eftersom det är människor som har att göra med människor så kan man 

inte räkna med att allt går som ett klockverk. Människor blir osäkra, har svårt att ta 

till sig, tillitssvårigheter och glömmer bort. 

 

 

 På vilket sätt påverkar tryggheten kundorganisationen när ett nytt system 

implementeras? 

 

Den trygghet som användarna på kundorganisationen känner med sitt gamla system 

utbyts för de flesta till osäkerhet i olika grad för det nya systemet. Individen kan börja 

ifrågasätta sin ställning och sin egen kapacitet. Då ett nytt system implementeras kan 

det förekomma att vissa uppgifter som användaren på kundorganisationen själv har 

utfört försvinner och istället utförs av systemet.  Detta kan göra personen osäker och 

få denne att känna sig otrygg med vad som är dess ansvar. 

 

 Ges det tillräckligt med tid vad gäller utbildning för kundorganisationen 

inför implementeringen av ett nytt system? 

 

Vi har här sett att både systemleverantör och kundorganisationen vill lägga mer tid på 

utbildningen. Men det kan uppstå problem i vems ansvar det egentligen är att utbilda 

eller informera under denna tid, samt att ingen verkar vilja vara beredd att ta den extra 
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kostnaden som måste räknas in om ytterligare utbildning erfordras. Så slutsatsen vi 

kan dra av det här är att mer tid behöver läggas på utbildning och information, det är 

värt att satsa resurserna för annars kommer konsekvenserna att visas tydligt och 

komma ifatt en tillslut. Sen är det självklart fler aspekter än tid som påverkar 

utgången. 

 

Vi kan då komma fram till en slutsats som berör vår huvudfråga: 

 Vilka eventuella problem kan undvikas vid implementeringen av nya 

system? 

 

Det går att undvika problem i viss mån.  

Problem som att personalen i kundorganisationen inte känner sig delaktiga i 

systembytet går att undvika genom att låta användarna få en chans att påverka. 

Genom att tillämpa Pulsens ”Start-sätt” så kan fler känna sig delaktiga. Genom att 

låta personalen på kundorganisationen vara delaktiga så kan detta leda till större 

engagemang från deras sida. Då personalen är engagerad blir de mer intresserade av 

det nya systemet och vill då förhoppningsvis också lära sig mer. Detta gör att 

utbildningen kan gå smidigare till kundorganisationen. Om utbildningen är smidig 

och lätthanterlig så vinner företaget tid och därav sparar även företaget pengar. Pulsen 

har samverkan mellan Användarcentrerad systemdesign och 

systemutvecklingsprocessen. Kundorganisationen är nöjd med samarbetet. Detta är 

dock något vårt kundföretag, utan relation till Pulsen, inte har fått uppleva. Vi tycker 

att de istället har fått uppleva något som snarare liknar motsatsen. 

 

Slutligen leder detta till svar på vår huvudfråga: 

 Vilka är de vanligaste och/eller största problem som kan uppstå när nya 

informationssystem implementeras, utifrån ett kundorienterat -och 

systemleverantörs perspektiv?  

 

Att det nya systemet inte används till fullo av de nya användarna är vanligt. 

Anledningen till att det inte gör det kan bland annat beskrivas psykologiskt, på så sätt 

att användaren inte längre känner sig självsäker med det han eller hon gör eller inte 

förstår. Genom att systemet inte används till dess fulla kapacitet så ökar även 

kostnaden för det. Man har betalat för något som ändå inte används.  
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7 Metodutvärdering 
Vi har i vår uppsats valt lämplig teori och utfört tre stycken intervjuer. För att säkra 

reliabiliteten vad gäller intervjuerna har vi teori som stödjer detta. Det betyder att vår 

teori stärker vår reliabilitet. Vi har i vår utvärdering och våra slutsatser varit noga med 

vad som är våra egna uppfattningar, detta skapar en trovärdighet gentemot uppsatsen. Vi 

har valt ut lämpliga frågor till våra intervjupersoner och anpassat frågorna utifrån vad 

intervjupersonerna har för roll. Detta gör att vi stärker vår validitet. De data vi har fått ut 

från intervjuerna är relevanta för frågeställningen då vi har valt ut våra intervjupersoner 

noggrant. Vi har sett till att två av våra tre intervjupersoner har en koppling med 

varandra, vilket gör att vi tydligt kan se likheter och olikheter i resultatet. Olikheterna är 

det som är viktigt för oss att hitta och därmed ger det en bra validitet på uppsatsen. 

Genom att ha med en intervjuperson som inte har någon relation till Pulsen får vi fram 

ytterligare information kring en implementeringssituation, vilket gör vår studie 

pålitligare. 

 

Vi har fått en större förståelse kring hur en implementering fungerar och hur människorna 

kring en implementering samverkar. Vi har fått se på de problem som vanligast 

uppkommer vid en implementering och därför har vi fått en förståelsekunskap kring vårt 

ämne. Det blev dessutom enklare att förstå allt då vi valde rätt sorts personer. Vi fick ut 

tillräckligt med information från intervjupersoner och det blev bekvämt då vi alla prata 

samma fackspråk. Vår första intervju var muntlig och den tog inte så farligt lång tid. 

Tiden spelade dock ingen större roll, utan vi fick ändå ut de svar vi sökte efter. Platsen vi 

befann oss på var också väldigt bra, vilket gjorde att det blev enklare att föra en 

intervju/diskussion. Intervju per frågeformulär hade inte samma frågor som den muntliga 

intervjun, detta var planerat. Anledningen till de olika sorters frågeställningarna är 

egentligen för att vi själva skulle få en förståelse kring hur relationerna mellan företaget 

och kunden är samt hur de olika parterna uppfattar problem. Fördelen med att skicka iväg 

ett frågeformulär är sparandet av tid. En annan fördel är också att vi kan ställa följdfrågor 

till skillnad mot vad vi hade kunnat med en enkät. Nackdelen med mail kan vara 

förståelsen kring hur kunden reagerar på våra olika frågeställningar. Kanske vi hade 

kunnat utläsa någonting om vi hade gjort vår intervju muntlig istället? 

Då vi började med att leta efter teori och sen skriva empiri märkte vi att vi behövde mer 

kött på benen, det vill säga att vår teori till en början inte stödde vår empiri fullt ut. Vi 

fick därför börja leta mer teori, bland annat då ytterligare information om 

implementering, men även om förändring i olika skepnader och i olika situationer.   

 

Under vårt kapitel om reliabilitet och validitet talar vi om att vi ökar vår trovärdighet 

genom att välja intervjupersoner som har en koppling till varandra. Detta har vi sett till att 

våra intervjupersoner har. Vi har under vår analysdel varit tydliga med vad som är våra 

egna tolkningar och inte. Detta stärker också vår uppsats trovärdighet.  

 

Från intervjuerna har vi fått tillfredsställande svar, vi anser oss även ha fått mer relevant 

och informativ kunskap än vad vi trodde att vi skulle få. Vi har fått information som vi 

inte hade planerat från början, men som vi ändock tyckt vart intressant. Detta har 

definitivt givit oss ny kunskap och större nyfikenhet inom detta område. Intervjuerna och 

insamlandet av information och teori har utvecklats till en förståelsekunskap som vi inte 
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ägde innan. Vi har fått chansen att uppfatta en annan syn/kunskap på till exempel hur och 

varför vissa situationer kan uppstå, mot vad vi uppfattade innan. Detta för att vi har fått 

en djupare förståelse om ämnet ifråga.  

 

Om vi ser till träffsäkerheten gällande intervjupersonerna, så anser vi oss ha hittat ”rätt”. 

Vi fick en mycket givande intervju med projektledaren från Pulsen, som kunde ge oss 

information om det vi ville veta men även om det som vi inte visste att vi ville veta. 

Kundkontakterna var även dessa givande då de gav en, delvis, motsättande bild i 

jämförelse av varandra. Kunden till Pulsen gav dock en version som verkade stämma, 

uppfattningsvis, med hur projektledaren ansett tillvägagångssättet vara genomfört. De 

pekade på liknande styrkor och svagheter. Medan då det andra kundföretaget kunde ge en 

bild av hur det kan gå till i ett, kanske inte mindre lyckat men, annorlunda upplagd 

förändring. Det hade kunnat vara en fördel att få genomföra, även, kundintervjuerna öga 

mot öga. Detta för att ge dessa personer samma förutsättningar, men det var tyvärr inte 

möjligt och vi anser oss ha fått tillräckligt bra svar i skrivet format för att kunna arbeta 

med dessa. 

 

Självklart blir det olika förutsättningar eftersom att vi har utfört intervjuerna på olika sätt. 

Det finns alltid en risk med dem skriftliga intervjuerna då respondenterna exempelvis kan 

missuppfatta frågorna, vilket man då i den muntliga intervjun har chans att förklara 

vidare. Detta var inget vi upplevde men vi var medvetna om att den risken fanns. Vi hade 

gärna sett att vi hade möjlighet att göra en uppföljningsintervju med de tre 

respondenterna. Inblicken vi fick vid intervjurespondenten 2:s svar var att allas 

systemimplementeringar inte går till på samma sätt och i detta fall har det inte gått lika 

smidigt till. Självklart har hennes intervjusvar påverkat diskussion och slutsatser, 

eftersom att vi har kunnat visa på två olika verkligheter och vägs två olika svar mot 

varandra. 
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8 Utvärdering av undersökningen i stort 
Vi har under denna studie varit två stycken som haft aktiv del. Att alltid ha någon annan 

att bolla idéer med och diskutera olika syner på saker och ting har lett till en bättre 

uppsats. Det har varit intressant och roligt att se hur vår första diskussion kring 

användandet av flera system istället för ett och svårigheten med att utnyttja det till fullo 

har utvecklats framåt. Genom att vi har tagit fram information så har vi fått en annan 

kunskapsgrund gentemot hur den såg ut innan. Detta har i sin tur lett till att 

diskussionerna har ändrats och vi har kunnat se på det studerade området med andra 

ögon.  

 

Vi tycker båda att intervjuerna fungerade bra, samt att vi har fått fram mycket 

information. Men vi skulle dock ha velat ha möjligheten att närmare kunna följa en sådan 

förändring som vi tar upp. Inte bara för studiens skull utan för vår egen nyfikenhet. 
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9 Generaliserbarhet 
Utifrån våra slutsatser har vi kommit fram till hur pass säker vår undersökning är. När det 

kommer till vår huvudfråga så kan vi se att det vanligaste problemet är att användaren 

inte känner sig självsäker. Med detta menas inte att alla företag har samma problem, men 

att utifrån de företag vi har tittat på så är dessa problem vanligast. Vi tror själva dock att 

de psykologiska aspekterna som påverkar användarna förekommer, mer eller mindre, på 

väldigt många företag runtom i världen. Sen behöver det inte handla om, just, en 

implementering. 

 

I de fall då problemen handlar om implementering så ligger mycket i hur personalen 

reagerar på förändring. Detta kan också riktas mot de psykologiska aspekterna, om 

personalen inte är nöjd, hur ska då arbetet fungera effektivt? Här tror vi att det är viktigt 

att ha en nyckelperson, precis som Pulsen ser till att det finns. En nyckelperson ser till att 

allting går rätt till, att all personal lär sig det de behöver lära. Nyckelpersoner finns 

kanske inte alltid i en sån här förändringsprocess, då har heller inte personalen ingen 

specifik person de kan vända sig till då de får problem. Det finns troligtvis 

nyckelpersoner på andra ställen, men man använder sig av andra sorters begrepp. 

 

De ”viktigaste” problemen för våra företag handlar om kostnad, tid och användning. 

Dessa tre aspekter påverkar varandra ständigt, vilket vi även tror är något som sker på 

andra organisationer. Varje företag som existerar har förmodligen ett informationssystem. 

För att ett företag skall ha ett bra informationssystem som passar dess verksamhet så 

kostar detta en viss summa med pengar. Det finns aldrig en organisation som är den andra 

lik, men pengar är alltid en viktig aspekt. Vill ett företag verkligen lägga massvis med 

pengar på ett informationssystem?  

 

När det kommer till tid så vill man spara tid genom systemet, inte tvärtom. Användningen 

ska vara effektiv så att tid sparas. Detta är också något vi tror många företag eftersträvar; 

en effektiv verksamhet. En kombination av kvantitet och kvalitet handlar det om. 

 

De aspekter som påverkar implementeringen av informationssystem är såklart vi 

människor och psykologin. Det är vi människor som arbetar mot ett system och vi kan 

därför inte, alltid, skylla problemet på ett system. Då det handlar om tekniska aspekter så 

finns det såklart saker som vi människor kan göra, men detta är något som vi har 

avgränsat oss ifrån i denna undersökning. Därför så handlar det oftast om hur vi ställer 

oss till en situation, hur vi arbetar tillsammans och hur lösningar blir lösta. Dessa saker 

kan också ske på andra företag än de vi har skrivit om. Men av förklarliga skäl så har vi 

fått avgränsa oss till ett visst antal organisationer att arbeta med. 

 

När någonting byts ut, i det här fallet ett informationssystem, så innebär det en 

förändring. Förändringar kan skilja i storlek men har alltid en påverkan då det handlar om 

organisationer. Ett nytt informationssystem kan innebära att en anställds arbetsuppgift 

elimineras, vilket ger otrygghet hos denne person. En sådan här otrygghet finns troligtvis 

på fler ställen än på vårt företag. Även ifall att det inte handlar om en så stor förändring 

som en implementering så tror vi att personalen kan komma att känna sig otrygg. Här är 

det viktigt att personalen får stöd på ett eller annat sätt, så att tryggheten kommer tillbaka. 
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En nyckelperson skulle kunna vara en lösning, något som vi skrev om tidigare i detta 

avsnitt. 

 

För att problem skall undvikas på bästa möjliga sätt när det sker en implementering krävs 

det utbildning. Utbildning behöver alla, oavsett vilket område det rör sig om. När det då 

kommer till ett byta av informationssystem så är det oerhört viktigt att utbilda sin 

personal. Ges det då tillräckligt med tid för utbildning? Både vårt företag och kundföretag 

tycker att det behövs mer utbildning för det nya informationssystemet. Vem skall då 

sköta själva utbildningen, är det projektledaren från säljföretaget eller är det någon inom 

den egna organisationen? När det kommer till vårt företag så handlar det om att Pulsen 

ger ut utbildning till utvalda nyckelpersoner. Nyckelpersonerna arbetar mot olika 

avdelningar vilka de ska utbilda sedan. Att alla IT-företag arbetar på samma sätt som 

Pulsen är inte särskilt trovärdigt. Däremot är Pulsens sätt, vad gäller implementering, en 

bevisad bra metod. Då organisationer är olika i storlek kan det förekomma att små företag 

inte i första hand vänder sig till Pulsen, då de riktar in sig på större informationssystem 

och organisationer. Därför är det här också bevisat att många företag vänder sig till andra 

företag som använder sig av andra typer av metoder vid implementeringar. 

 

Informationen är något som måste gå fram till all personal på företaget, annars kan det 

ske att de anställda inte känner sig engagerade i den förändring som kommer att ske. Det 

kan hända att personalen inte känner sig tillräckligt ”viktiga”. Ett mindre företag 

innefattar mindre personal, mindre personal innebär ett lättare informationsflöde och 

mindre tid för utbildning. Det betyder att stora företag kan få det svårare att ge ut 

information till all sin personal, detta tar tid tillsammans med att alla skall få sin 

utbildning. 

 

Så genom att låta information flöda genom företaget, se till att all personal som vill vara 

delaktig får vara det, så ska det leda till ett stort engagemang för den nya förändringen! 

Då kommer utbildningen enklare att bli accepterad och personalen kommer på så sätt att 

förstå det viktiga med att lära sig det nya. Genom att information och utbildning går 

smidigt så kan det spara pengar åt företaget i längden! 
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10 Förslag till fortsatt forskning 
Detta är ett område som vi är säkra på att det behövs mer forskning och det finns stora 

möjligheter för det. Fortsatt forskning kring detta område skulle kunna bestå av en mer 

djupgående studie, som då kräver mer tid. Det finns mycket information och situationer 

som rör detta område och det finns därmed väldigt mycket att arbeta med. Något som vi 

skulle vilja se är en uppdatering på vissa områden. Flera studier, i bokform eller uppsats, 

är av äldre modell och för en fortsatt forskning så finns risken att även denna information 

runtomkring skulle behövas uppdateras. För att då kunna ge en mer rättvis och 

sanningsenligbild.  

 

Det en fortsatt forskning också skulle kunna göra är att mer ingående följa en sådan 

implementering. Alltså vara med från start till slut, för att kunna få en egen uppfattning 

om hur man går tillväga och vad som sker. Alltså få mer kött på benen än att utgå endast 

från intervjuer. Även att de som gör studierna har möjligheten att utföra flera studier på 

nära håll, tror vi skulle kunna ge väldigt mycket för en fortsatt forskning. En idé är då 

också att man har tiden att göra någon sort uppföljning av arbetet. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 

 

Vi har under denna studie intervjuat tre olika personer. Det företaget som har 

implementerat sitt system, samt kunden. På grund av dessa parters olika positioner och att 

de har sett händelseförloppet ur olika perspektiv så har vi använt oss av olika 

intervjufrågor, vilka vi redovisar här. 

 

Intervjufrågor som användes vid intervjun med Jan Näveri. 

 

1. Har du implementerat ett informationssystem hos ett företag med ett befintligt 

system någon gång? 

2. Hur hanteras gammal data när det nya systemet ska implementeras? Det ersätts 

helt eller? 

3. Har du implementerat ett informationssystem hos ett företag som alltså inte haft 

något system i huvudtaget antar vi att du kanske eller ni kanske har gjort någon 

gång, alltså början från start? 

4. Har du några exempel på just när, nu byter ni ju ut hyfsat mycket då, men varför 

vill man implementera något nytt? Är det för tidsmässigt, alltså bli effektivare, att 

man känner att det är ett gammalt system eller vad finns det för exempel? 

5. Har du personligen varit med och sett/medverkat i tex projektgrupp eller gjort 

någon sorts implementering på Pulsen (internt)? 

6. Hur har ni det då, är det som en grupp speciellt som sitter med interna 

förändringar och så? 

7. Hur går ni till väga vid en systemimplementering externt gällande att få med sig 

berörd personal? 

8. Är det då för alla då på ett företag eller är det då bara för ledningen? 

9. Hur väljs de kompetensgrupperna ut? Är det ni eller de på företaget som gör det? 

10. Tycker du att det ges tillräckligt med tid för att utbilda personalen? Hur har du 

uppfattat att utbildningen har gått vidare från nyckelpersonerna till personalen? 

11. Hur är din inställning gentemot ett nytt system 

12. Har du sats i situationen att behöva ”byta ut” ett internt administrativt 

informationssystem som du har vart van att arbeta med? 

13. Har du upplevt efter en implementering att problemen fortfarande finns kvar, har 

uppkommit ytterligare problem eller har det problematiska blivit löst?  

14. Har du någonsin varit med om att man har förändrat bara för förändringens skull, 

snarare än att det funnits ett relevant skäl? 

15. Vad anser du vara det viktiga vid en implementering gällande den berörda 

personalens tid att vänja sig och lära sig systemet? 

16. Det här hade i och för sig lite med presentationen i sig att göra. Om vi säger 

förvarningar, just hur länge har personalen varit medveten om att en förändring 

kommer att ske? Om ni går ut med en sån här presentation, hur lång tid innan gör 

ni det innan ni börjar arbetet? 

17. När ni har gått ut om man säger då, ja, kommit fram till att företaget har problem 

och ska göra någon förändring med nått system. När ni går ut och gör de här 
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utbildningarna eller så börjar att presentera, brukar folk förstå varför ni ska 

komma och göra någonting nytt eller är det liksom att ”nu ska de bara komma och 

byta ut här ” eller är det något som är bestämt, förstår de att det är problem eller... 

18. När ni kommer ut till kunden då och man har bestämt att OK en förändring 

behövs göras, men har ni några krav på att de ska till exempel ha satt att ust de här 

problemen har vi, det här vill vi förändra eller ska det finnas liksom någonting 

som de har gjort eller räcker det med att de säger att vi har problem vi behöver 

förändra. Eller är det något som kommer där när ni anpassar sen. 

 

Intervjufrågor som användes vid intervjun med kundföretag 

 

1. Har du varit med om att ett nytt informationssystem har implementerats på din 

arbetsplats?  

1. Har implementeringen gått ut på att byta ut ett helt system eller vissa delar? 

2. Varför har man hos er velat implementera någonting nytt? (ex för att effektivisera 

någon specifik del etc.) 

3. Utför leverantören en specifik utbildning? Och för vilka? 

4. Hur går ni till väga vid en systemimplementering internt gällande att få med sig 

berörd personal? (Alltså hur förs/fördes informationen vidare efter det att 

leverantören haft ev utbildning etc) 

5. Har du någon speciell roll i att utbilda personalen och att dessa ska få en 

förståelse? 

6. Om du inte har en sådan roll, vad har du då fått för uppfattning om hur man går 

tillväga? 

… och vilka är det som i så fall genomför utbildning/workshops eller liknande 

aktiviteter? 

7. Saknas det något i utbildningen som till exempel… 

… mer tid?  

… bättre förberedelser? 

… uppföljningsutbildningar? 

8. Hur är din inställning gentemot ett nytt system 

9. Har du sats i situationen att behöva ”byta ut” ett internt administrativt 

informationssystem som du har vart van att arbeta med? 

10. Hur har du uppfattat att informationen och utbildningen runt implementeringen 

har varit? 

11. Har du upplevt efter en implementering att problemen fortfarande finns kvar, har 

uppkommit ytterligare problem eller har det problematiska blivit löst?  

12. 14. Vad anser du vara det viktiga vid en implementering... 

… gällande den berörda personalens tid att vänja/lära sig systemet? 

… gällande ”förvarningar”. (Har personalen varit medveten en lång/kort tid innan 

förändring ska ske)? 

… gällande förståelsen för varför en förändring sker? 

13. 15. Om ni uppfattar ett problem inom ert system och bestämmer er för att ta hjälp 

utifrån för att förändra det på något sätt… 

… har ni vid den punkten färdiga problemställningar? 

… har ni då krav på hur systemet bör utveckla
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