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Abstract 
 

Between September 2010 and August 2011, the Swedish Police force began to implement a 

new investigation support system, PUST (Polisens UtredningsStöd). The purpose of this was 

to make debriefing more efficient and thereby enable more police officers to be visible out on 

the streets. The system was considered successful when using the platform Java, however, 

after only a few months the decision was taken by the Police management to replace the 

platform by a standard system, PUST Siebel. Unlike Java, Siebel was harshly criticised as it 

was perceived to be cumbersome and complicated to use. Then, in February 2014, the 

decision was taken to shut down PUST Siebel. 

 

This led to us formulating the question; Which factors led to PUST Siebel being 

discontinued? 

 

To be able to answer our research question we carried out a qualitative study where the 

starting point was to look into the problems that can arise when implementing a larger IT- 

system in the public sector. We interviewed six representatives from the Police Department in 

Gothenburg, Borås and Jönköping. All of the respondents had direct experience of working 

with PUST Siebel. The main focus of our study is how usability and actability affect the 

implementation of a larger IT- system. 

 

Previous research has shown that usability and actability are often deprioritised when an IT- 

system is developed. One reason is that there is a lack of knowledge regarding these aspects, 

which means that the needs of the users are not fully understood. The authors Lind et (2011) 

says that one consequence of this could be that the system created is illogical and not 

sustainable long term. The result of our study shows that usability and actability are important 

aspects to consider when implementing an IT- system. When an IT-system is due to be 

implemented it should be developed in such a way so that it benefits the users.  

 

One contributing factor that led to PUST Siebel being discontinued was that the system not 

was complete when it was introduced into the business, which led to the users perceived the 

system as illogical and difficult to work in. Another contributing factor to the demise was that 

it was made a wrong decision about switching to a standard system where it subsequently 

turns out that there was no technical skills on how such a system works and is structured. This 

study is written in swedish. 

 

Key words: Usability, DurTvå, actability, IT-system, Police Force, PUST, RAR, standard 

system. 



 

 

Sammanfattning 
 

Mellan september 2010 till augusti 2011 påbörjade Polisen ett införande av ett nytt 

utredningsstöd, PUST (Polisens UtredningsStöd). Syftet med detta var att det skulle 

effektivisera avrapporteringen och att fler poliser skulle bli mer synliga ute i samhället. 

Systemet PUST med plattformen Java ansågs vara framgångsrikt men efter endast ett par 

månaders användning togs ett beslut av polisledningen att plattformen skulle bytas ut och 

ersättas med ett standardsystem, PUST Siebel. Till skillnad från Java fick Siebel en enorm 

kritik då det upplevdes svårhanterligt och komplicerat att arbeta i. I februari 2014 togs 

beslutet att PUST Siebel skulle avvecklas. 

 
Detta ledde till att vi formulerade frågeställningen; Vilka faktorer bidrog till att PUST Siebel 

lades ned? 
 
För att kunna besvara vår forskningsfråga genomförde vi en kvalitativ studie där 

utgångspunkten var att undersöka den problematik som kan uppstå vid implementeringen av 

ett större IT-system i offentlig sektor. Vi har genomfört intervjuer med sex representanter från 

Polismyndigheten i Göteborg, Borås och Jönköping. Samtliga respondenter har arbetat i 

PUST Siebel, vilka var relevanta för vår undersökning. Huvudinriktningen i vår studie är hur 

användbarhet och handlingsbarhet påverkar införandet av ett större IT-system. 
 
Tidigare forskning som har gjorts om införande av IT-system har visat att användbarhet och 

handlingsbarhet ofta prioriteras bort. En orsak till det är att det saknas kunskap om dessa 

begrepp, vilket medför att det inte går att förstå användarnas behov. Enligt författarna Lind 

m.fl. (2011) kan konsekvensen bli att det skapas ett ologiskt system som inte blir hållbart i 

längden. 
 
Resultatet i vår studie visar att användbarhet och handlingsbarhet är viktiga komponenter att 

ta hänsyn till vid införandet av ett IT-system. När ett IT-system skall införas skall det 

utvecklas på ett sådant sätt att det främst gynnar användarna. De bidragande faktorerna till att 

PUST Siebel avvecklades var bland annat att systemet inte var komplett när det infördes i 

verksamheten, vilket bidrog till att användarna uppfattade systemet som ologiskt och 

komplicerat att arbeta i. En annan bidragande orsak till nedläggningen var att det fattades ett 

felaktigt beslut om att byta till ett standardsystem då det senare skulle visa sig att det saknades 

teknisk kompetens om hur ett sådant system fungerar och är uppbyggt. 
 
Nyckelord: Användbarhet, DurTvå, handlingsbarhet, IT-system, Polisen, PUST, RAR, 

standardsystem 
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1. Inledning 

Under tiden september 2010 till och med augusti 2011 inledde Polisen ett riksomfattande 

införande av ett nytt utredningsstöd - PUST. PUST står för Polisens Utredningsstöd vars syfte 

med införandet främst var att effektivisera rapportskrivandet för poliserna, vilket i sin tur 

skulle leda till att fler poliser blev mer synliga ute på gatorna än tidigare. De tidigare systemen 

RAR(Rationell Anmälnings Rutin) och DurTvå (Datoriserad utredningsrutin Tvångsmedel) 

ansågs inte vara effektiva nog. Dåvarande rikspolischefen Bengt Svensson förklarade att 

poliserna arbetade med krångliga IT-system, vilket bidrog till att patrullerande poliser inte 

fanns i tillräckligt stor utsträckning. Det föranledde att avrapporteringssystemet PUST, med 

plattformen Java, utvecklades och sedan infördes i maj 2011. De poliser som använde sig av 

PUST Java ansåg att systemet var en succé och där handläggningstiden för vissa mängdbrott 

minskade med upp till 85 procent (Computer Swedens hemsida 1). 

 

Ur projektdirektivet för PUST Java framgår att: 

 

”Rikspolischefen Bengt Svenson har i Polisens planeringsförutsättningar för 2009-2011 

beslutat att inriktningen för utvecklingen av svenskt polisväsende ska fokusera på de delar 

som leder till ökad polisiär synlighet och närvaro. Detta är en viktig del av Polisens 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, men är också en del av ett framgångsrikt 

brottsutredningsarbete. Målsättningen är att hälften av allt polisarbete ska äga rum i yttre 

tjänst. En avgörande fråga för såväl synlighet som för Polisens förmåga att klara sitt uppdrag i 

stort är att utveckla de IT-baserade verksamhetsstöden. Rikspolischefen har vidare beslutat att 

målet är att utveckla och införa ett IT-baserat verksamhetsstöd för Polisens arbete som fyller 

moderna krav på användarvänlighet, effektivitet och informationssäkerhet. Det nya 

verksamhetsstödet ska följa PUM (Polisens underrättelsemodell) och PNU (Polisens 

Nationella utredningskoncept) i tillämpliga delar samt även stödja ett strukturerat 

informationsutbyte i brottmålsprocessen” (RPS, 2009a). (Polisens hemsida 1).  

 

PUST Java hade funktionen att poliserna skulle kunna rapportera brott på plats som gjordes 

med hjälp av en bärbar dator som fanns i alla Polisens radiobilar. Rapportering av mängdbrott 

såsom stölder, misshandel och skadegörelse skulle ske direkt och därmed skulle ärendet inte 

behöva behandlas av ett flertal poliser. Ett snatteriärende, exempelvis, som tidigare tog fem 

timmars effektiv arbetstid skulle nu med hjälp av PUST Java endast ta en timme. När ärendet 

var avklarat på plats skickades rapporten trådlöst till en förundersökningsledare som 

fastställde kvaliteten och därefter skickades ärendet elektroniskt till en åklagare (Polisens 

hemsida 2). 

 

Efter endast ett par månaders användning kom ett oväntat beslut från polisledningen där det 

framgångsrika PUST Java skulle stängas ned för att istället ersättas av standardsystemet 

PUST Siebel. Anledningen till detta var att minska Polisens systemflora då enorma summor 

pengar lades på systemunderhåll. Kostnaderna för PUST Siebel skulle bli höga till en början 

men polisledningen ansåg att det skulle löna sig i framtiden (Computer Swedens hemsida 2). 

 

Den förstudie som gjordes rekommenderade att PUST Siebel skulle införas. De personer som 

arbetade inom organisationen ansåg att förstudierapporten var vilseledande och byggde på 

omöjliga krav. Det framfördes till polisledningen hur införandet skulle påverka användarna 

och verksamheten och det ifrågasattes om Siebel-projektet ens skulle kunna genomföras rent 

tekniskt. Den dåvarande justitieministern Beatrice Ask ställde sig frågande till hur det skulle 
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påverka poliserna i deras arbete. Svaret hon fick var att de patrullerande poliserna ytterst lite 

skulle märka av förändringen, vilket senare skulle visa sig inte stämma (Ibid).  

 

Skillnaderna mellan PUST Java och PUST Siebel låg i målbilden och samhällsvisionen. Java 

skapades i syfte att få ut fler poliser på gatorna och Siebel syftade till att minska 

förvaltningskostnaderna. Direktivet för Java var att skapa en hög användbarhet, vilket var 

detsamma för Siebel men att det nu skulle införas i ett standardsystem (Ibid).  

Vad avser ett standardsystem bygger det på färdiga delar som sedan byggs ihop till ett färdigt 

system. Anpassningar i ett standardsystem är inte möjliga att göra om de befintliga 

uppdateringarna skall kunna användas, vilket är avsikten med ett standardsystem. När PUST 

Siebel hade införts framkom det att det inte gick att anpassa Polisens utredningsverksamhet 

till Siebel. Detta gjorde att Siebel fick byggas om och som till slut resulterade i ett system som 

var så pass sönderbyggt att det inte längre gick att underhålla och bygga vidare på (Ibid).  

 

Det strömmade in anmälningar om att systemet inte fungerade som det var tänkt. Stark kritik 

riktades bland annat mot att PUST Siebel var svårhanterligt i och med att gränssnittet bestod 

av en stor mängd flikar med tillhörande underflikar, vilket gjorde att systemet blev 

komplicerat och svårt att arbeta i. Det bidrog till att det som var tänkt att fungera på ett 

effektivt sätt med snabbare rapporthantering nu blev raka motsatsen. Det tog nu ännu längre 

tid att rapportera ett brott än med de tidigare systemen. En annan kritik som framfördes var de 

tekniska problemen som bestod av buggar och dålig internetuppkoppling till de bärbara 

datorerna. Den massiva kritiken mot PUST Siebel resulterade i att rikspolischefen Bengt 

Svensson var tvungen att fatta ett beslut om systemet skulle avvecklas eller inte. I februari 

2014 togs beslutet att PUST Siebel skulle läggas ned (Computer Swedens hemsida 3).  

 

Rikspolisstyrelsens överdirektör Maria Bredberg Pettersson erkänner att PUST var ett 

misslyckande, vilket i sig kostade pengar och som Polisen måste ta ansvar för (Computer 

Swedens hemsida 4). Rikspolisstyrelsen har framfört i ett tidigare uttalande att kostnaderna 

för hela PUST-projektet uppgick till 85 miljoner kronor. Dock uttalade sig 

kriminologprofessorn Leif GW Persson till Aftonbladet i februari 2014 att kostnaderna för 

PUST-projektet ligger på betydligt mer än vad som nämnts, säkert över 100 miljoner kronor 

men Persson påpekade att det är ju en smaksak hur man väljer att räkna (Aftonbladets 

hemsida 1).   

 

De funderingar som uppstår när ett omfattande IT-system skall införas är varför det inte läggs 

ned mer tid på att färdigställa ett system innan det börjar användas och framförallt när det 

gäller Polisens verksamhet. En annan fundering är varför poliserna inte fick vara involverade i 

utformningen av systemet.        

 

1.1 Bakgrund 

Utredningsfunktionen vid Rikspolisstyrelsens verksledningskansli fick i uppdrag att 

genomföra en utvärdering av införandet av PUST Java under åren 2010- 2011. Denna 

utvärdering skulle ligga till grund för övergången till standardsystemet PUST Siebel. Genom 

att samla in synpunkter och åsikter från de poliser som arbetade i PUST Java skulle detta 

fungera som ett underlag för det kommande införandet av PUST Siebel (Polisens hemsida 

1).     
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Av de intervjuer och enkätundersökningar som genomfördes framkom det att det var inom 

vissa områden som det var särskilt viktigt att fokusera på och där förbättringar var tvungna att 

göras inför PUST Siebel. Ett område var att skapa förutsättningar, så att en planering av 

pilotverksamheten kunde göras och öka resurserna vid behov. Det ansågs även viktigt att 

tydliggöra uppdraget och dess mål, syfte och omfattning. Ett annat område var att skapa en 

utbildningsmiljö åt användarna och med hjälp av e-learning (elektroniskt lärande) kunna lära 

sig att förstå hur systemet fungerar. Att kommunicera budskapet om vad PUST Siebel skulle 

innebära ansågs också vara betydelsefullt av användarna (Ibid).  

 

De slutsatser som framkom av utvärderingen var att det vid PUST Siebels införande skulle 

utses en pilotverksamhet som hade tillräckligt med resurser att avsätta om något oförutsett 

skulle inträffa med systemet. En annan slutsats var att syftet med PUST Siebel inte var tydligt 

nog för personalen som deltog i pilotverksamheten. Budskapet kring PUSTs koncept måste 

klargöras redan i planeringsfasen inför implementeringen av PUST Siebel, vilket kunde göras 

i form av informationskanaler och även att användarna fick en möjlighet att utbilda sig i 

systemet. Frågeställningen om vad som förväntas av en polis i yttre tjänst måste kunna 

besvaras och det måste även framgå när PUST-budskapet “kvar på plats - klar på plats?” är 

rimligt att tillämpa och arbeta efter. Då ökad synlighet och tillgänglighet var huvudsyftet med 

PUST Java måste dessa begrepp vara tydligt definierade så att effekterna av de nya 

arbetsrutinerna kan följas upp och att en bedömning av dem kan göras. Själva 

utredningsförfarandet måste undersökas närmare då det framkom från de som deltog i 

pilotverksamheten att det fanns ett stort behov av gemensamma rutiner och att samordningen 

och handläggningen av ärenden måste tydliggöras (Ibid).  

 

Vad avser arbetsmiljön behövdes det tid till att vänja sig vid det nya arbetssättet där en viss 

frustration var befogad då tekniken inte alltid fungerade som det var tänkt. Problem uppstod 

med dålig internetuppkoppling och kort batteritid. Inför implementeringen av PUST Siebel 

kan detta förbättras genom att det skall vara möjligt att arbeta off-line (Ibid).  

Något som också framfördes från utvärderingen var bristen på utbildningssystem i 

kombination med att ett utvecklingsarbete pågick parallellt, vilket bidrog till att de deltagande 

i pilotverksamheten upplevde både frustration och irritation. För att behålla en god attityd, ett 

engagemang och en kompetens hos användarna måste PUST utvecklas mer innan 

pilotverksamheten PUST Siebel sätts i drift samt att ett utbildningssystem måste finnas 

tillgängligt. Den utbildning som bedrevs i PUST Java var e-learning. Dock ansågs inte denna 

utbildning vara tillräcklig och inför PUST Siebel måste e-learning utvecklas i större 

utsträckning eller användas som ett komplement till den ordinarie utbildningen (Ibid).   

 

1.2 Disposition 

I kapitel två redovisas tidigare forskning kommer vi att föra ett resonemang med hjälp av två 

artiklar kring vilka parametrar som avgör ett IT- projekts framgång respektive misslyckande.   

 

I kapitel tre redogörs vår referensram och de teoretiska begrepp som ligger till grund för vår 

analys.  

 

Kapitel fyra innehåller en metoddel som beskriver hur vi har gått tillväga vad avser 

datainsamling och hur vi har gjort vårt urval av respondenter samt intervjumetod. Begreppen 

reliabilitet och validitet nämns då dessa utgör en viktig del i kvalitativ forskning.  
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I vårt femte kapitel presenteras våra resultat som leder fram till vilka faktorer som bidrog till 

att PUST Siebel lades ned. Utifrån våra ovan nämnda teman ger respondenterna sin syn på 

hur dessa hade kunnat tillämpas för att undvika att PUST Siebel avvecklades.  

 

Kapitel sex innehåller en analys som förklarar varför PUST Siebel lades ned. Analysen 

baseras på de svar som respondenterna gav och genom att applicera dem på våra teman 

kommer viktiga aspekter fram som bidrog till PUST Siebels nedläggning.  

 

I vårt sjunde kapitel och som också är vårt sista, redovisas vilka slutsatser vi har kommit fram 

till. 

 

1.3 Problemdiskussion 

För att ett projekt skall kunna levereras i tid och dessutom vara användbart krävs det att 

projektledarna är överens om vilka målen är med projektet och vilka faktorer som måste tas 

hänsyn till för att kunna åstadkomma ett framgångsrikt projekt. Utifrån artiklarna nedan ligger 

de största problemen i att det finns en bristande planering i projektets inledande faser, vilket 

kan medföra att det inte går att hålla sig inom budgetramen och som därmed kan påverka att 

projektet inte kan levereras i tid. Utifrån vår studie kan vi se liknande problem vad gäller 

planeringen av PUST Siebel där syftet med projektet inte var tydligt formulerat. Redan där 

kan det förstås att projektet inte skulle gå smärtfritt eftersom det sänder ut en osäkerhet till 

användarna, vilket bidrar till ett missnöje bland dem. Ett annat problem vi har identifierat i 

PUST-projektet är att den expertis som fanns bland projektledarna gjorde att projektet blev 

alltför komplicerat att använda som gjorde att PUST-projektet blev oerhört kostsamt. Vi anser 

att det största problemet i PUST- projektet låg i att projektledarna redan från början hade olika 

förväntningar på PUST- projektet, vilket kan ha resulterat i att PUST Siebel blev ett ologiskt 

och komplicerat system att arbeta i, därför ämnar vi undersöka om så är fallet. 

 

1.4 Frågeställning och syfte 

Vilka faktorer bidrog till att PUST Siebel lades ned? 

 

Vårt syfte med denna rapport är att undersöka varför en del nya administrativa verktyg, så 

som PUST Siebel, inte fungerar. 
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2. Tidigare forskning om implementeringssvårigheter 

 

I detta kapitel kommer vi att föra ett resonemang kring vilka parametrar som avgör ett IT- 

projekts framgång respektive misslyckande med hjälp av två artiklar som behandlar dessa 

områden. 

 

Jorge Dominguez (2009) har skrivit artikeln “The curious case of the CHAOS report 2009”. 

Artikeln handlar om att The Standish Group, som är ett oberoende rådgivande företag inom 

internationell IT-forskning, redovisar vilka faktorer som bidrar till att projekt misslyckas 

(Project smart hemsida).  

 

Företaget samlar in information om varför projekt misslyckas inom IT-industrin där syftet är 

att göra industrin mer framgångsrik och visa olika tillvägagångssätt för att få IT-projekt att 

lyckas samt att öka värdet av IT-investeringar. The Standish Group har gjort en 

sammanställning över i vilken grad internationella IT-projekt har varit framgångsrika, 

utmanande och misslyckade (Ibid).  

 

De problem som Dominguez (2009) skriver om är att rapporten mäter framgång genom att 

endast ta hänsyn till om projekten är klara i tid och håller sig inom budget. Han påpekar att 

The Standish Group utelämnar mätningar av kvalitet, riskfaktorer och kundnöjdhet, som han 

anser vara viktiga parametrar när IT-projekt skall utvärderas (Ibid). Ser vi till den utvärdering 

som Utredningsfunktionen vid Rikspolisstyrelsens verksledningskansli genomförde när PUST 

Java infördes, gjordes det mätningar av vilka riskfaktorer som fanns med projektet och även 

hur kunderna som i detta fall var poliserna, upplevde systemet. Deras synpunkter skulle 

fungera som en vägledning till hur PUST Siebel skulle kunna förbättras i själva användandet. 

Dominguez pekar på viktiga faktorer som gör ett projekt framgångsrikt. Dock kan vi urskilja 

utifrån vår studie att trots att utvärderingar och mätningar genomförs blir inte ett projekt per 

automatik framgångsrikt (Ibid).  

 

För att ett projekt skall anses vara framgångsrikt enligt the Standish Group måste det vara 

klart i tid, hålla sig inom budget och ha nödvändiga egenskaper och funktioner. Om ett projekt 

är av ett mer utmanande slag betyder det att det inte har blivit klart i tid, den fastställda 

budgeten har överskridits och att det har färre nödvändiga egenskaper eller funktioner. Ett 

misslyckat projekt är att det annulleras före färdigställande eller att det levereras men aldrig 

används (Ibid).  

 

Tabellen nedan visar att de misslyckade internationella IT- projekten har minskat över tid. År 

1996 var de misslyckade projekten hela 40 procent men under 2009 låg de endast på 24 

procent. Vad avser de framgångsrika projekten kan det ur tabellen utläsas att under 2009 låg 

de på 32 procent, en minskning på 3 procent från 2006. Dock är det fler projekt som ansågs 

vara framgångsrika från år 2002 fram till år 2009 i jämförelse med år 1994 då 

framgångsfaktorerna endast låg på 16 procent. De mest utmanande projekten var under 1994 

och 2004 då de låg på 53 procent. Dominguez (2009) slutsatser är att de framgångsrika 

projekten har från år 1994 till 2009 ökat, vilket han menar har att göra med att expertisen 

inom projektledning utvecklas över tid med fler certifierade projektledare och att även 

verktygen och teknikerna för att lyckas med ett projekt utvecklas från år till år. Dominguez 

(2009) påpekar dock att projekten blir över tid mer invecklade där miljöerna förändras medan 
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leveranstiden har minskat. Enligt Dominguez (2009) har framgångsfaktorerna i IT-projekt 

förbättrats då det finns många andra parametrar som är viktiga att beakta när ett projekt skall 

ses som framgångsrikt som inte the Standish Group har gjort (Ibid).  

 

 

Tabell 1. (The Standish Group 2009) 

 

En annan artikel som har skrivits angående vilka faktorer som bidrar till att projekt både 

lyckas och misslyckas är “ Determining Critical Success Factors of Project Management 

Practice: A conceptual framwork”. Kritiska framgångsfaktorer beskrivs som ingångar till 

projektförvaltningspraxis som kan leda direkt eller indirekt till ett projekts framgång.  Det 

finns ett flertal parametrar som måste synkroniseras för att ett projekt skall kunna levereras i 

tid och det är kostnad, kvalitet och schemaläggning (Alias m.fl., 2014). 

 

Författarna (2014) anser att ett projekt är lyckat när förväntningarna från exempelvis ägarna, 

ingenjörerna eller entreprenörerna är uppfyllda. Dock skiljer sig förväntningarna åt då de 

delaktiga i ett projekt kan ha olika uppfattningar om hur ett projekt skall genomföras. De 

största problemen uppkommer i planeringen, att budgeten överskrids och att leveranstiden 

försenas. Därför är det viktigt att rätt beslut fattas vid inledningen av ett projekt då det är 

dessa som har störst inverkan på huruvida det blir framgångsrikt eller inte.  Projektledare 

måste vara medvetna om vilka kriterier som är fastställda och i vilken grad dessa kan komma 

att påverka de mål som respektive projektledare har satt, i annat fall kommer projektet att 

misslyckas (Ibid). 

 

Artiklarna ovan beskriver vilka fenomen som bidrar till att IT- projekt leder till framgång 

respektive till att de misslyckas. Artiklarna kommer att fungera som en vägledning för oss när 

vi skall besvara våra frågeställningar. Då vi väljer att undersöka varför nya administrativa 

verktyg, såsom PUST, inte fungerar är det mest relevant att utifrån artiklarna fokusera på vad 

som leder till att IT-projekt inte når framgång.  
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3. Referensram 

I detta avsnitt redogörs vår referensram och de teoretiska begrepp som ligger till grund för vår 

analys och diskussion. 

 

3.1 Uppifrån- och ner-modellen och nerifrån-och upp-modellen 

Hill (2007) presenterar i sin bok två implementeringsmodeller; uppifrån-och ner-modellen 

och nerifrån-och-uppmodellen. Uppifrån-och ner-modellen karaktäriseras av att besluten 

fattas på hög nivå för att sedan spridas ner i verksamheten. Huvudpersonerna utnyttjar sin 

maktposition till att bland annat styra personalpolitik. För att implementeringen skall göras på 

ett så friktionsfritt sätt som möjligt bör man bland annat se till att policyn är klar och tydlig 

och att man arbetar efter enkla och klara modeller (Hill, 2007). 

 

Vad avser nerifrån-och-upp-modellen finns där ett mått utav handlingsfrihet bland de som 

implementerar och det är en förutsättning för att besluten skall kunna ske. Å andra sidan kan 

för mycket handlingsfrihet äventyra att på förhand fattade beslut inte blir genomförda. 

Modellen blev till i början som en kritik mot uppifrån-och-ner-modellen. Modellen är inte lika 

fast vid beslutsfattarnas uppfattningar och på detta sätt kan alltså en policy skapas. Modellen 

ger utövarna större handlingsfrihet, med bland annat den motiveringen att de många gånger 

har kunskap för att kunna genomföra aktuella beslut (Ibid). 

 

De bägge ovanstående modellerna skiljer sig åt och kan både underlätta och försvåra en 

policyimplementering. Båda modellerna har sina för- och nackdelar. Den huvudsakliga 

skillnaden är där den ena, uppifrån-och-ner-modellen, tror på kontroll och en hög grad av 

bestämmanderätt i kontrast till den andra modellen, nerifrån-och-upp, där besluten är 

decentraliserad och medför större handlingsfrihet (Ibid). 

 

3.2 Implementering och utveckling av evidensbaserad praktik 

Staffan Johansson har skrivit artikeln”Implementing evidens-based practices and 

programmes in the human service” (2010). Artikeln handlar om att utvecklingen av EBP, 

evidensbaserad praktik och program, har lett till ett ökat intresse för implementeringsfrågor 

inom området för sociala tjänster och framför allt är det intressant att ta reda på huruvida man 

skall överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och faktisk praktik (Johansson, 2010). 

 

Johansson (2010) undersöker i sin artikel om och hur pågående forskning om implementering 

av EBP inom sociala tjänster kan dra nytta av forskningen om implementering av policys 

inom den offentliga förvaltningen. Han undersöker forskning med anknytning till 

implementering av EBP inom sociala tjänster och även motsvarande forskning inom offentlig 

förvaltning, för att sedan jämföra dessa (Ibid). 

 

Johansson (2010) framför i sin artikel att intresset för EBP har ökat i de flesta 

samhällsområden under de senaste decennierna. Han hänvisar till Fixsen (2005) som menar 

att evidensbaserade metoder är färdigheter, teknik och strategier som stöds av empirisk 
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forskning, som kan användas av en utförare. Ett bra exempel på detta är kognitiv 

beteendeterapi (Fixsen m.fl., 2005). 

 

Evidensprojekt har sina rötter i medicin och hälsovård. Trinder (2000) hävdar att dess 

uppkomst kan förklaras av ett antal faktorer, såsom framsteg inom informationsteknik, 

risksamhället, "de tre e:en " (economy, efficiency och effectiveness), konsumenträttigheter 

och klyftan mellan forskning och praktik. Projekten har dock kritiserats av flera orsaker 

(Trinder, 2000). Bland annat har det hävdas att det främjar ’cookbook medicine’ och ignorerar 

professionell expertis (Charlton & Miles, 1998). Utvärderingar av EBP-projektet har inte visat 

de förväntade resultaten och en förklaring till detta är att EBP inte genomfördes korrekt 

(Fixsen m.fl., 2005, Bhattacharyya et al., 2007). 

 

Vad avser forskningen om implementering av policys inom den offentliga förvaltningen har 

flera redogörelser utav policyimplementering struktureras som en debatt mellan uppifrån-och 

ner-modellen, nerifrån-och-upp-modellen och ”the synthesiser's perspective” (Hill & Hupe, 

2005). Uppifrån-och-ned-modellen har ett rationellt beslutsfattande: policyn sätter upp mål 

och implementeringsforskningen handlar om att undersöka vad som hjälper eller hindrar att 

uppnå dessa mål. Viktiga bidrag till detta perspektiv är Van Meter och Van Horn (1975) som 

argumenterade för en sammanhängande teoretisk ram för att förstå processen av en 

policyimplementering relaterat till mellanstatliga relationer och organisationsteori (Van Meter 

& Van Horn, 1975). 

 

Nerifrån-och-upp-modellen ser policyn som en handling (Barrett & Fudge, 1981). Hjern och 

Porter (1981) lanserade begreppet implementeringsstruktur för att visa på behovet av 

samverkan och samarbete mellan myndigheter och organisationer för att sätta policyn i kraft. 

Slutligen följer ”the synthesiser's perspective” som försöker svara på debatten mellan 

uppifrån-och ner-modellen och nerifrån-och upp-modellen (Hjern & Porter, 1981). 

 

Viktiga bidrag har bland annat gjorts av Lane (1987) som menar att varje implementering är 

alltid en kombination av ansvar och förtroende (Lane, 1987).  Rothstein (1998) argumenterar 

för att legitimitet och förtroende är centrala aspekter; utan medborgarnas förtroende för de 

institutioner som ansvarar för implementeringen av policyn, kommer sannolikt 

implementeringen att misslyckas (Rothstein, 1998). 

 

Johansson (2010) framför i sin analys att problemet som forskare inom implementering är att 

de måste inse att implementeringsstrategin behöver vara en del av policyn. Så länge uppifrån-

och-ner-modellen är den naturliga modellen inom implementering, behandlas många policys 

som prototyper, på samma sätt som många EBP-projekt, men eftersom nerifrån-och-upp-

modellen och ” the synthesiser's perspective” har blivit legitima, har det varit nödvändigt att 

se vissa policyers som öppna för att förstå intentionerna bakom de. Beslutsfattare och 

policygenomförare måste därför anpassa sina implementeringsstrategier för dessa situationer 

och det är därför viktigt att forskare tydligt förstår karaktären av implementeringsproblemet 

(Rothstein, 1998). 

 

Avslutningsvis menar Johansson (2010)  att forskning inom offentlig förvaltning kan bidra 

med användbara koncept och teorier som kan hjälpa oss att förstå vad som händer i sociala 

serviceorganisationer, och i synnerhet vad som ofta händer på olika politiska och 

organisatoriska nivåer. Om implementeringsutmaningen inte bara handlade om att överbrygga 

klyftan av kunskap mellan forskning och praktik, utan också skulle omfatta frågor som rör 

resursfördelning, prioriteringar, etiska överväganden, maktfördelningen mellan politiker, 
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förvaltning, yrkesgrupper och kundgrupper, och, i stor utsträckning, att överskrida 

organisatoriska gränser, finns det ett säkert behov av att inkludera analysverktyg från 

forskning om offentlig förvaltning (Ibid).   

 

3.3 Användbarhet 

I förstudierapporten “Införande av verksamhetsstödjande IT-system - problem, effekter och 

nytta” genomförs en kartläggning vid Uppsala universitet för att analysera dagens processer 

för utveckling, anskaffande, införande och utvärdering av administrativa IT-system samt de 

problem som upplevs i samband med dessa processer. I och med att 75 procent av den 

yrkesverksamma befolkningen i Sverige använder sig av IT är det viktigt att ha system som är 

användarvänliga, effektiva och tillförlitliga. Med användbarhet menas kvaliteten i 

användningen och som är en avgörande faktor för att ett system skall fungera ändamålsenligt 

(Lind m.fl., 2011). 

 

Enligt den internationella standarden ISO (Internationella Standardiserings Organisationen) 

9241-11 finns riktlinjer för användbarhet, vilka definieras nedan: 

 

Ändamålsenlighet: Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål. 

 

Effektivitet: Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 

användarna uppnår givna mål. 

 

Tillfredsställelse: Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt. 

Användningssammanhang: Användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och 

annan materiel) samt fysiskt och social omgivning när produkten används. 

 

Användare: Person som interagerar med produkten (ISO, 9241-11). 

 

Lind m.fl. (2011) anser att när organisationer skall införa ett IT-system prioriteras ofta 

användbarhetsarbetet bort och istället läggs fokus på funktionalitet och på att utforma tekniska 

lösningar. Konsekvensen av detta blir att verksamheten och dess användare inte får det stöd 

som förväntas av IT-systemet och som därmed leder till förluster i så väl pengar som 

effektivitet. Genom att prioritera användbarhet vid införandet av ett IT-system genererar det i 

att mindre resurser behöver läggas på att utbilda användarna, vilket sparar både tid och pengar 

samt att det kan bidra till en högre kvalitet på handläggningen som bidrar till att misstag 

lättare kan upptäckas. En hög grad av effektivitet kan endast uppnås när IT-stödet utformas 

och anpassas utefter arbetsuppgifterna och även användarnas arbetsförhållanden (Lind m.fl., 

2011). 

 

En annan rapport som också behandlar begreppet användbarhet är “Att beställa användbara 

IT-system: Hur användarbehoven kan synliggöras tidigt i beställningen”. Författarnas (2014) 

motiv till att det skall satsas på tillgängliga och användbara IT-system är att ju mer samhället 

digitaliseras desto mer angeläget blir det att olika system är tillgängliga, vilket innebär att de 

skall vara utformade på ett sådant sätt att så många användare som möjligt skall kunna 

använda systemen oavsett ålder, kön och etnicitet (Thorén och Walldius, 2014). 

Till skillnad från Lind m.fl. (2011) diskuteras här även begreppet tillgänglighet som ses som 

en form av användbarhet och som definieras enligt standarden ISO 26800:2011:   
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“Utsträckning i vilken produkter, system, tjänster, miljöer och inrättningar kan användas av 

personer från en grupp med bredast möjliga spektrum av egenskaper och förmågor så att 

dessa personer kan uppnå specifika mål i specifika användningssammanhang” (Ibid).   

 

Begreppet tillgänglighet fokuserar på människors förmågor, vilket innebär att en produkt eller 

tjänst skall kunna vara möjlig att använda även för personer med nedsatta funktioner, så som 

muskelkraft, syn, hörsel samt koncentration och förståelse. Dock är tillgänglighet inte endast 

riktat mot personer med någon form av funktionsnedsättning utan det ses som en kvalitet hos 

varor och tjänster som skall vara en fördel för samtliga användare (Thorén och Walldius, 

2014). 

 

Det motiv som finns för att ställa krav på användbarhet och tillgänglighet kan ses ur ett flertal 

perspektiv, vilka kan jämföras med de ovan nämnda riktlinjerna för användbarhet 

(ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredsställelse, användningssammanhang och användare). 

Motiven kan skilja sig åt beroende på om de tar hänsyn till de anställdas, verksamhetens eller 

medborgarnas perspektiv. Det finns sex motiv för att ställa krav på användbarhet och 

tillgänglighet: 

 

Ökad effektivitet skall leda till att användbara och tillgängliga tjänster möjliggör att 

användarna på ett effektivt sätt kan nå sina mål. 

 

Sänkta användningskostnader innebär att om det finns varor och tjänster som är väl 

utarbetade bidrar det till att inlärningstiden reduceras vilket i sin tur motverkar att färre fel 

måste rättas till i efterhand. 

 

Mindre behov av stöd blir det om en god användbarhet och tillgänglighet finns, vilket minskar 

behovet av utbildning. 

 

Ohälsan minskar om användbarhet och tillgänglighet är integrerat i arbetet, då det leder till att 

arbetstillfredsställelsen ökar och att stressen minskar. 

 

Bättre servicekvalitet innebär att om digitala tjänster visar på en god användbarhet och 

tillgänglighet blir tjänsterna automatiskt mer attraktiva. 

 

En minskad risk för utebliven vinst blir det om digitala tjänster har en dålig användbarhet eller 

tillgänglighet då det leder till att användarna motvilligt stannar kvar i de personalkrävande 

tjänsteformerna (Ibid). 

 

Thorén och Walldius (2014) konstaterar att användbarhet och tillgänglighet samspelar med 

varandra vilket kräver att det måste finns ett brett användningsområde för produkten. Det 

finns skillnader mellan användbarhet och tillgänglighet där användbarhet är situationsspecifik 

vilket innebär att det inte går att förutsätta att samma process som genomförs inom olika 

områden ter sig identiskt i användningssammanhang. Vad avser tillgänglighetskraven 

fokuserar det på människors förmågor, till skillnad från användbarhetskraven som utgår från 

verksamheten och miljön (Ibid).     
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3.3.1 Hinder inom användbarhet 

Det finns avgörande hinder att passera när användbara interaktiva produkter skall utvecklas, 

vilka är myter och brist på kunskap. Vad avser myter finns många felaktiga föreställningar 

som hindrar att användbarhet integreras i utvecklingsprojekt på ett effektivt sätt. En av 

myterna som Ottersten och Berndtsson (2002) tar upp i boken ”Användbarhet i praktiken” är 

“om användarna medverkar blir det bra” och med det menas att det finns en tilltro på 

användarnas kunskap om tekniska och funktionella möjligheter. Användarnas medverkan vid 

ett införande av ett nytt system begränsas ofta till att de endast kommenterar färdiga 

lösningsförslag, vilket kan leda till att många olika åsikter måste tas hänsyn till. Detta blir ett 

problem för projektgruppen då förslagen ibland kan stå i motsatsförhållande till varandra. Ett 

annat problem som kan uppstå för projektgruppen är att det blir svårt att utvärdera 

synpunkterna eftersom de inte har tillräckligt med kunskap om målgrupperna. För att lösa 

dessa problem kan målgruppsanalyser genomföras av projektgruppen där målgruppens 

kunskaper, värderingar samt förväntningar samlas in. Det kan leda till att designbesluten 

bygger på kunskapen om hur användningen fungerar i praktiken (Ottersten & Berndtsson, 

2002). 

 

En annan myt är “vi testar ju, då kommer felen fram” och innebär att en förklaring ges till 

varför det inte behöver göras några direkta satsningar för att garantera produktens 

användbarhet förrän den är i ett körbart skick. Detta synsätt är enligt författarna (2002) fel 

eftersom det går att bevisa att kostnaderna ökar om det byggs något för att sedan testa 

systemet och åtgärda felen i efterhand än att istället fokusera på att det skall bli rätt från 

början. Om användbarhet utesluts i utvecklingsprocessen är sannolikheten hög att problemen 

som uppstår i ett användningstest är så pass allvarliga att de inte går att åtgärda (Ibid). 

Myten “Jamen, de lär sig ju” handlar om att man i ett tidigt skede beslutar om att produkten 

skall fungera som ett stöd för lärandeprocessen där det är viktigt att ha i åtanke att 

inlärningsprocessen är tidskrävande för användaren. Om en produkt är tänkt att användas 

flitigt kan fokus läggas på att göra den så effektiv som möjligt. Om produkten istället endast 

skall användas vid enstaka tillfällen är det mer lönsamt att göra den enkel att lära sig. Det kan 

vara viktigt att redan vid kartläggningen av en idé diskutera hur pass enkel produkten skall 

vara att lära sig (Ibid). 

 

Ett annat hinder mot att på ett framgångsrikt sätt utveckla användbara interaktiva produkter är 

att det saknas kunskap om hur utvecklingsprocessen bör se ut. Kunskapsbristen är att 

projektmedlemmar inte förstår användarnas behov när en produkts användargränssnitt och 

beteende utformas. När det saknas kunskap hos program- och produktansvariga och andra 

ledningsfunktioner kan det leda till att de sällan ställer krav på en produkts 

användningskvalitet i ett projekt och anser även att det är “onödigt” att vidta åtgärder för att 

garantera användbarhet. Det finns ett flertal motiv till detta: 

 

Personer med en ledningsfunktion är inte medvetna om att stora delar av kostnaderna som 

uppkommer när en produkt skall införas kan undvikas om användbarheten prioriteras under 

utvecklingsprocessen. Kostnaderna kan gälla felhantering, dålig ergonomi, omständlig 

hantering och utbildning (Ibid). 

 

Den som är beställare av en produkt är oftast inte den som har ansvaret för användningen och 

effekterna som uppstår i en verksamhet. Det är sällan den som beställer en produkt som står 

för kostnaderna avseende felhantering, utbildning och support (Ibid). 
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Personer med en högt uppsatt position kan luras av myter som uppstår inom användbarhet. 

Konsekvensen kan bli en produkt som inte är anpassad till målgrupperna och deras 

användningssituation. Den största anledningen till att användbarhetsaktiviteter inte realiseras 

är bristen på kunskap. Denna brist kan lösas genom att fördelarna pekas ut och att tydliga och 

konkreta exempel ges (Ibid). 

3.4 Handlingsbarhet 

Ett annat begrepp inom IT är handlingsbarhet som är ett alternativt mått på att mäta kvalitet. 

Det centrala är kommunikationen genom IT-systemet mellan olika användare och även 

organisationer sinsemellan. Det finns åtskilliga riktlinjer för att ett IT-system skall vara 

handlingsbart. Principerna är bland annat att kommunikationsbehoven skall tillgodoses, vilket 

menas med att användarna kan förmedla det de önskar genom systemet. Det skall även vara 

lätt att navigera så att användarna på ett smidigt sätt kan ta sig till önskad position i systemet. 

Begreppen som används i IT-systemet skall vara enkla och lätta att förstå. Det skall även 

finnas handlingsalternativ som är lättåtkomliga för användarna (Cronholm & Goldkuhl, 

2005).     

 

Ett IT-systems definition på handlingsbarhet är: 

 

“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” (Ibid). 

 

Med verksamhetskontext menas vilka förkunskaper och färdigheter användarna har gällande 

IT-systemet. Begreppen befrämja, möjliggöra och underlätta betyder att IT-systemet skall 

fungera som ett hjälpande verktyg för användarna. 

 

Utifrån ett handlingsbarhetsperspektiv framgår det att ett IT-system skall bestå av: 

 

 En handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av handlingar). 

 

 Handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system samt handlingar 

som utförs automatiskt av IT-system. 

 

 Ett verksamhetsminne (ett minne innehållande information om tidigare utförda 

handlingar och förutsättningar för handlingar). 

 

 Dokument (som handlingsförutsättning, handlingsmedia och handlingsresultat). 

 

 Ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, 

verksamhetsminne och dokument (Ibid). 

 

Det finns uppställda kriterier för att ett IT-system skall anses vara handlingsbart. Användarna 

skall bland annat enkelt kunna ta sig till önskad plats i systemet, exempelvis kan handlingen 

vara att användarna vill söka information om något eller utföra en registrering. Det innebär att 

systemet måste vara lättnavigerat. Det skall även vara enkelt att förstå vad som kan göras i 

systemet, vilket kräver att det finns en tydlig information integrerad i systemet som gör det 

möjligt för användaren att veta vilken typ av handling som erbjuds. Ett exempel kan vara om 

det rör sig om en register- eller uppdateringshandling (Ibid). 
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Ett annat kriterium är att användarna endast skall behöva kommunicera den allra viktigaste 

informationen i systemet för att på så sätt göra arbetet mer effektivt. Avsikten med relevanta 

kommunikationskrav är att endast väsentlig och nödvändig information registreras och att den 

information som har registrerats vid ett tidigare tillfälle framställs automatiskt (Ibid). 

 

Begreppen som används i systemet skall vara begripliga så att kommunikationen mellan 

användarna och systemet inte misstolkas. Det är viktigt att IT-språket stämmer överens med 

verksamhetens och användarnas språk då det inte får finnas några oklarheter i vad begreppen 

betyder (Ibid). 

 

Ett IT-system anses vara handlingsbart när användarna får överblick av olika handlingssteg, 

det vill säga att IT-systemet skall vara handlingsöversiktligt. I normala fall är flertalet av 

verksamhetens dokument logiskt sammankopplade till varandra och följer en logisk ordning 

att arbeta utefter. Det innebär att de som använder systemet är i behov av att få en överskådlig 

bild över hur dokument och handlingar är relaterade till varandra (Ibid). 

 

En annan viktig aspekt är att ett handlingsbart IT-system skall vara ändringsbart. Med det 

menas att det skall kunna vara möjligt att ångra handlingar som har utförts tidigare. Dock 

finns det undantag där vissa handlingar inte går att ångra på grund av verksamhetsmässiga 

skäl. Det skall ändå framgå tydligt om användaren kan utföra en ändring. När användaren vet 

om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras indikerar det på en god 

ändringsbarhet (Ibid). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att handlingsbarhet är viktigt att tillämpa i ett IT-system. För 

att åstadkomma ett handlingsbart IT-system bör de ovan nämnda kriterierna tillämpas så att 

IT-systemet blir ett stödjande och hjälpande verktyg för användarna (Ibid). 

 

3.5 En jämförelse mellan användbarhet och handlingsbarhet 

Definitionen på användbarhet lyder: 

 

”The extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with 

effectiviness, efficient and satisfaction in a specified context of use” (ISO, 9241-11). 

 

För att relatera denna definition till definitionen av handlingsbarhet refererar begreppet 

“product” till både mjuk- och hårdvara. Vad som menas med “can be use…to achieve 

specified goals” är att produkten i fråga kan nyttjas för att ett resultat skall kunna produceras. 

Betydelsen av “specified users” innebär att uppfattningarna och behoven av produkten skiljer 

sig åt mellan olika användare. De uppsatta målen skall på ett så konkret och precist sätt 

uppfyllas där resurserna sparsamt skall användas, vilket “effectiviness” och “efficient” 

antyder. Målen skall även på ett tillfredsställande sätt, som motsvaras av “satisfaction”, kunna 

uppnås och det är även viktigt att användarna uppfattar produkten på ett positivt sätt. 

Begreppet “specified context of use” avser användare, arbetsuppgift, utrustning och den 

fysiska miljön (Cronholm & Godkuhl, 2005). Intentionen med att använda ett IT-system är att 

specificerade mål skall uppnås ur användbarhetsperspektivet. Den problematik som kan 

uppstå när fokus endast ligger på att målen skall uppnås är att utrymmet för initiativtagande 

från användarna begränsas. Vad gäller handlingsbarhet framhävs istället utförandet av sociala 

handlingar. Problematiken med detta perspektiv är att om designen av IT-systemet överdrivs 
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för att de ekonomiska verksamhetsmålen skall kunna uppnås kan det leda till att 

arbetstillfredställelsen minskas (Ibid). 

 

Den skillnad som finns i “specified users” är att användbarhet fäster vikten vid att skillnader 

finns mellan olika användare, till skillnad från handlingsbarhet som antyder att det finns en 

typisk användarkategori. Användbarhet anses ur detta perspektiv vara mer förankrad med 

kognitionsvetenskapen än vad handlingsbarhet är där det istället finns en jämvikt mellan 

organisatoriska och individuella aspekter när ett IT-system används. Det finns även en 

skillnad i hur begreppet användare uppfattas. I användbarhetsperspektivet benämns en 

användare som interagerar med ett IT-system och i handlingsbarhetsperspektivet ses 

användaren istället som en person som genomför eller påverkas av handlingar i IT-systemet 

(Ibid). 

 

Användbarhet skall i enlighet med ISO 9241-11 tolkas i en “specified context by use”, vilket 

kan översättas till “en användare som använder en dator”. Detta sätt att se på användbarhet 

innebär att andra användare utesluts från att nyttja IT-systemet, vilket har kritiserats av 

Schmidt & Bannon (1992). Kritiken grundar sig på perspektivet “computer supported 

cooperative work (CSCW) där de anser att användbarhetsbegreppet även måste inkludera 

grupper av människor och datorer. Handlingsbarhet lägger istället vikten på en 

verksamhetskontext som innebär att det finns en samverkan mellan människor och att bedriva 

en verksamhet genom att använda ett IT-system (Cronholm & Godkuhl, 2005). 

 

En annan grundläggande skillnad mellan handlingsbarhet och användbarhet är att 

handlingsbarhet engagerar sig mer i kommunikationen i ett IT-system, till skillnad från 

användbarhet som har sin inriktning mot hårdvara och ergonomi där det finns ett intresse av 

mätbarhet och blir således ett kvantitativt begrepp. Handlingsbarhet å andra sidan uppfattas 

som ett kvalitativt begrepp (Ibid). 

 

I figuren nedan illustreras en modell som innehåller fyra komponenter; användare, verktyg, 

arbetsuppgifter och omgivning. Ur ett användarperspektiv finns det ett starkt samband mellan 

användare och verktyg och ur ett handlingsperspektiv är sambandet istället starkt mellan 

verktyg och arbetsuppgift (Ibid). Uttalanden som har gjorts av bland annat Norman (1998) 

uttrycker skillnaden mellan användbarhet och handlingsbarhet på ett konkret och tydligt 

sätt;  “I don’t want to use a computer, I want to accomplish something” (Norman, 1998).   

 

 
Figur 1. Fyra komponenter i en användningssituation (Shackel, 1984) 

 

 

 



15 

 

3.6 Användarcentrerad utveckling 

I den tidigare nämnda förstudierapporten; införande av verksamhetsstödjande IT-system, 

problem, effekter och nytta diskuteras användarcentrerad utveckling som baseras på 

människa-datorinteraktion, där användbarhet och användare sätts i fokus. Med det menas att 

användarna involveras i alla steg vid ett utvecklingsarbete inom IT. Därmed tas det hänsyn till 

deras arbete, behov och krav för att arbetsprocesserna skall bli så bra och effektiva som 

möjligt för verksamheten. Modellen för en användarcentrerad utveckling innebär ett nära 

samarbete mellan användare, utvecklare och användbarhetsexperter där var och en bidrar med 

sina specifika kompetenser. Processerna som ingår i modellen sker på ett iterativt sätt, det vill 

säga att arbetet upprepas tills dess att de uppsatta kraven för ett IT-stöd uppfylls (Lind m.fl., 

2011). 

 

ISO 9241-210 (Människocentrerad designprocess för interaktiva system) har utformat en 

gemensam ram för användarcentrerade utvecklingsprocesser som definieras:   

"En metod för systemdesign och utveckling som syftar till att göra interaktiva system mer 

användbara genom att fokusera på användningen av systemet, tillämpa mänskliga faktorer, 

ergonomi och användbarhet, kunskap och teknik" (ISO 9241-210). 

 

3.7 Att införa IT i arbetet 

Införandet av ett IT-system anses ha en väsentlig och avgörande roll för genomförandet av ett 

förändringsarbete. Enligt Lind m.fl. (2011) finns det exempel på projekt som har ansetts 

lyckat och där ett bra system har kunnat levereras, är det vid själva införandet som det har 

misslyckats. Det här har i sin tur inneburit att syftet inte har kunnat uppnås, vilket därmed har 

bidragit till att förbättringar inte har kunnat göras samt att användarna upplevt svårigheter 

med systemet. Dessa negativa effekter har en benägenhet att finnas kvar under en längre tid i 

verksamheten. Det är med andra ord viktigt att understryka att införandet är en del av 

projektet även efter det att systemet tagits i bruk (Lind m.fl., 2011). 

 

3.8 Analysmodell 

De teoretiska begrepp som vi har valt att analysera vår empiri med är två 

implementeringsmodeller; uppifrån-och-ner-modellen och nerifrån-och-upp-modellen som 

Hill (2007) presenterar. Han har i sina analyser pekat på de svårigheter som kan uppstå vid 

implementeringar och vi anser därför att hans resonemang är relevant för vår studie. De 

teoretiska begreppen; användbarhet, handlingsbarhet, användarcentrerad utveckling och att 

inför IT i arbetet ligger också till grund för vår analys då de är har viktiga funktioner i 

utformningen av IT-system.   
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4. Metod 

Litteraturstudien består av undersökningar kring implementering av större IT-system i 

offentlig sektor. Vi väljer även att undersöka vilken påverkan användbarhet och 

handlingsbarhet har vid införandet av ett större IT-system. Det material som vi främst har 

använt oss av är publicerade vetenskapliga artiklar, utvärderingsrapporter och 

intervjumaterial.  

 

Uppsatsen bygger på kvalitativa studier och består av intervjuer med representanter från 

Polismyndigheten i Göteborg, Borås och Jönköping. Vi eftersökte respondenter som har varit 

instruktörer för PUST Siebel och även med personal som arbetade i systemet. Anledningen 

till varför vi valde att ha med dessa personer i vår studie var för att vi ansåg att deras åsikter 

var relevanta för att få en djupare förståelse om varför PUST Siebel inte fungerade som det 

var tänkt. Vi använde oss av ett snöbollsurval som innebar att vi vände oss till de personer 

som vi ansåg kunde och visste mest gällande PUST-projektet. Utifrån dessa intervjupersoner 

fick vi kontakt med ytterligare respondenter som vi ansåg skulle kunna ha betydelse för vår 

undersökning.  

 

Enligt Bryman (2011) som har författat boken; Samhällsvetenskapliga metoder, finns det en 

problematik kring att använda sig av ett snöbollsurval då stickprovet inte blir representativt 

för populationen ur statistisk synpunkt, men väl ur kunskapssynpunkt. Snöbollsurval används 

generellt sett inom kvalitativ forskning där urvalet oftast baseras på teoretiska urval. Ett 

teoretiskt urval innebär att en insamling av data görs med intentionen om att den ska leda 

fram till en teori inom det aktuella forskningsområdet (Bryman, 2011). Vi ansåg ändå att 

denna urvalsmetod var den mest lämpliga och rimliga för uppsatsens omfång. 

 

 

4.1 Insamlingsmetod 

Vårt datamaterial har samlats in genom semistrukturerade intervjuer samt genom att ta del av 

tidigare forskning som berör införandeprocessen av IT-system. För att kunna besvara vår 

frågeställning började vi med att läsa in oss på vad PUST-projektet innebar. 

 

4.2 Intervjuer 

Utifrån vårt valda forskningsområde valde vi att använda oss av den semistrukturerade 

intervjumetoden. Enligt Bryman (2011) är den semistrukturerade intervjumetoden en av de 

viktigaste intervjumetoderna inom kvalitativ forskning. Den semistrukturerade 

intervjumetoden går ut på att intervjuaren i förväg har skrivit en lista som även kallas 

intervjuguide där särskilda teman skall beröras. Dock har intervjupersonen friheten att 

formulera sina svar utifrån sitt eget sätt. Frågorna behöver inte ställas i samma följd som i 

intervjuguiden och det kan även läggas till frågor som inte står med i intervjuguiden om 

intervjuaren vill referera till något som intervjupersonen har sagt. Intervjumetoden är flexibel 

och det är viktigt att intervjuaren uppfattar hur intervjupersonen tolkar frågorna och vilken 

reaktion som uppkommer (Bryman, 2011).  

 

Bryman (2011) menar att det finns många olika faktorer som påverkar vilken intervjumetod 

som är mest lämplig för den undersökning som skall genomföras. Har en forskare ett tydligt 

syfte med sin undersökning väljs den semistrukturerade intervjumetoden då specifika 
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frågeställningar kan ställas. Denna metod valde vi eftersom vi inte rent allmänt skulle 

undersöka ett område eller tema, utan vi hade ett tydligt fokus på ett specifikt tema, att studera 

varför nya administrativa verktyg inte alltid fungerar i praktiken (Ibid).     

 

Våra åtta intervjufrågor (se bilaga 9) utformades efter att vi hade läst in oss på de teman vi 

valde att utgå från i vår rapport. Frågorna gav respondenterna möjlighet att fritt besvara 

frågorna utefter deras egna erfarenheter av PUST-projektet. Våra intervjuer både antecknades 

och spelades in, vilket underlättade när vi sedan skulle transkribera dessa. Den totala mängd 

material som blev efter transkriberingen var 18 A4-sidor, vilket motsvarar sex intervjuer. 

Efter vår transkribering kategoriserade vi respondenternas svar utifrån de fyra teman som vår 

studie består av; användbarhet, handlingsbarhet, användarcentrerad utveckling och att införa 

IT i arbetet.  

 

I vårt fall var fördelen med att hålla semistrukturerade intervjuer att vi delgavs information 

om PUST-projektet som vi annars kanske inte hade fått vid en strukturerad intervju. En 

nackdel med att hålla semistrukturerade intervjuer kan vara att respondenterna ger en alltför 

subjektiv bild av deras erfarenheter. I vårt fall upplevde vi att våra intervjupersoner istället 

gav en objektiv bild av hur de upplevde PUST-projektet. 

 

4.3 Urval 

Vårt urval av respondenter gjordes utifrån som tidigare nämnts, ett snöbollsurval. Vi 

genomförde sammanlagt sex intervjuer. Vår första intervjuperson var en kvinnlig polis som 

numera arbetar som brottsförebyggare i Göteborg. Hon var en av fem länsinstruktörer i Västra 

Götaland som fick uppdraget att utbilda poliser i PUST Java och PUST Siebel. 

Länsinstruktörerna hade även till uppgift att motivera och instruera ytterligare instruktörer 

som i sin tur också skulle utbilda poliser i Java och Siebel. Vår intervjuperson gav oss 

uppgifter till två manliga poliser som arbetar i Göteborg city och har arbetat i både PUST Java 

och Siebel. Vi genomförde intervjuer med dessa då vi ville ta reda på deras uppfattningar om 

PUST-projektet.  

 

Vi fick även namn och uppgifter på relevanta personer för vår undersökning via en tidigare 

kontakt som arbetar på PKC (Polisens kontaktcenter). En av dessa personer ansåg inte att han 

var tillräckligt insatt i PUST-projektet och gav oss istället namn på två personer som var 

villiga att ställa upp på en intervju. En av dessa personer är en kvinnlig 

förundersökningsledare i trafikbrott och är verksam i Borås. Den andra personen är en manlig 

förundersökningsledare och stationsbefäl vid trafikövervakningen i Göteborg och som var 

instruktör för PUST Java och Siebel. Via honom fick vi uppgifter till ytterligare en polis i 

Jönköping som arbetar inom trafikbrott och som också hade varit instruktör för både Java och 

Siebel. Denna intervju var den enda som genomfördes via mejl. 

 

4.4 Analys 

Vi genomförde vår analys med hjälp av Hills (2007) teorier om implementering. Vi 

fokuserade på hans uppifrån-och-ner- och nerifrån-och- perspektiv då vi ansåg att de kunde 

hjälpa oss att förstå problematiken kring implementering av stora IT-system. Andra viktiga 

begrepp som vi valde att analysera utifrån var användarbarhet, handlingsbarhet, 

användarcentrad utveckling och att införa IT i arbetet. Anledningen till att vi valde just dessa 

begrepp var att ju mer vi läste om implementering av stora IT- system och hur PUST Siebel- 
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projektet var utformat, ju mer förstod vi att de hade en avgörande betydelse för om IT-projekt 

leder till framgång eller ett misslyckande. Genom att applicera våra teoretiska begrepp på våra 

respondenters uppfattning om PUST Siebels utformning kunde vi utefter det urskilja vilka 

medverkande krafter som låg bakom PUST Siebels nedläggning.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Inom den kvalitativa forskningen innebär reliabilitet huruvida ett resultat kan replikeras, det 

vill säga om resultatet i en undersökning blir detsamma vid en upprepad undersökning. 

Begreppet validitet innebär huruvida resultatet i en undersökning skall värderas och tolkas 

(Bryman, 2011).  

 

Författarna Lecompte & Goetz skiljer mellan intern och extern reliabilitet inom den 

kvalitativa forskningen där extern reliabilitet är att en undersökning kan replikeras. Dock är 

detta något som är problematiskt att förverkliga när en inledande studie skall göras eftersom 

en social miljö och dess förutsättningar inte är konstanta (Ibid). Gällande vår studie kan det 

vara svårt att få ett liknande resultat vid ett annat tillfälle då ett nytt IT-system kan ha införts, 

vilket kan påverka de uppfattningar som finns om PUST Java och Siebel idag. Vad avser 

intern reliabilitet innebär det att de personer som ingår i ett forskarlag har enats om hur det de 

ser och hör skall tolkas (Ibid). För vår del har vi samma uppfattningar om hur studien har 

utförts och tolkats.  

 

Lecompte & Goetz menar att i den interna validiteten skall forskarens observationer och de 

teoretiska idéer som utvecklas stämma överens (Ibid). I vår studie har majoriteten av våra 

respondenter varit kritiska till PUST Siebel och därmed har det varit av största vikt att vi är 

objektiva i vår undersökning. Vad gäller extern validitet handlar det om huruvida de resultat 

som framkommer i en undersökning kan appliceras på andra sociala miljöer (Ibid). De resultat 

som vi har kommit fram till skulle kunna appliceras på andra sociala miljöer inom Polisen. 

Däremot är det svårt att avgöra om våra resultat skulle kunna generaliseras till andra sociala 

miljöer.  
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5. Resultat 

I det här kapitlet presenteras en sammanställning av vårt insamlade datamaterial som består av 

sex intervjuer. Syftet med våra intervjuer var att få en inblick i respondenternas upplevelser 

kring PUST Siebel samt att kunna finna svar på vår frågeställning. Vi har valt att låta 

respondenterna vara anonyma och därför är namnen fingerade.  

 

“Sara” är polis i Göteborg och som var länsinstruktör för PUST Java och PUST Siebel och 

arbetar idag som brottsförebyggare i Göteborg.  

 

“Peter” är polis i Göteborg och som arbetar vid den ingripande verksamheten och har arbetat i 

PUST Java och PUST Siebel.   

 

“Markus” är polis i Göteborg och som arbetar vid den ingripande verksamheten och har 

arbetat i PUST Java och PUST Siebel.   

 

“Anna” är förundersökningsledare inom trafikbrott i Borås och har arbetat i PUST Java och 

PUST Siebel.   

 

“Mats” är en förundersökningsledare och var instruktör för PUST Java och PUST 

Siebel.  Han är även stationsbefäl och sitter på trafikövervakningens expedition i Göteborg.  

 

“Tomas” är en polisinspektör och har som huvuduppdrag att kontrollera den 

yrkesmässiga trafiken och är verksam i Jönköping. Han var instruktör för PUST Java och 

PUST Siebel.  

5.1 Sammanställning av intervjuer 

De svar som respondenterna gav på våra intervjufrågor var fylliga och detaljrika och vi fann 

dem tillräckligt tillfredsställande för att kunna användas i vårt resultat. Vi ställde samma 

frågor till samtliga respondenter, dock valde vi att vid vissa tillfällen ställa följdfrågor för att 

få respondenten till att ge ett mer utförligt svar.  

 

Sara berättade att PUST Siebel kom till för att man ville ha allt i ett och samma system. Idag 

används systemet RAR, ett gammalt system som användes innan PUST infördes. 

Anmälningen görs i RAR och förhören skrivs in i systemet DurTvå. Hon förklarade vidare att 

när poliserna skrev förhören och hade tagit beslag på något fick de skriva det i ett annat 

system och detta system var kopplat till RAR. Ibland kunde poliser vara inne och skriva i fyra 

olika system för att göra en enda anmälan. Tanken med PUST var att få alla dessa fyra system 

till ett. När PUST Java bildades ansågs det av Sara vara ett bra system. Designen var enkel där 

man började uppifrån och jobbade sig nedåt och man kunde tydligt se under vilka flikar som 

man hade skrivit på. På något sätt var inte Java tillräckligt eftersom plattformen inte hade 

kapacitet till att spara ned all information exempelvis bilder, vittnen och misstänkta. Sara 

menade att man kände till det här från början men att det hade “glömts bort” lite.  

 

PUST Siebel bildades och nu var designen istället uppbyggd med lodrätta flikar, vilket Sara 

ansåg vara mycket svårare eftersom det inte gick att se vilka flikar man hade varit inne och 

arbetat i. Det var i samband med det som det uppkom ett motstånd från användarna som ansåg 

att systemet var alldeles för krångligt. Det fanns höga förväntningar på detta nya system 

eftersom tanken var att det skulle underlätta för poliserna.  



20 

 

 

Sara berättade att när man sparade i PUST Siebel kunde det försvinna information och då fick 

allt skrivas om. Hon betonade även de säkerhetsfel som fanns i Siebel då det vid ett tillfälle 

uppdagades att misstänkt hade bytt plats med vittne, vilket är jättefarligt och inte rättssäkert 

överhuvudtaget. 

5.1.1 Utbildning och support 

Vår första fråga till respondenterna var om de ansåg att poliserna fick tillräckligt med tid och 

resurser för att sätta sig in i systemet. Sara ansåg att poliserna fick för lite tid eftersom de 

endast fick en dag till att lära sig, vilket är ganska lite tid till att lära sig någonting 

överhuvudtaget. Ibland fanns vissa instruktörer med vid avrapporteringen, men inte alls i den 

utsträckning som man hade önskat. Instruktörerna fick visa för poliserna hur systemet 

fungerade, vilket de inte lärde sig så mycket av eftersom de själva inte fick testa sig fram. Hon 

menade att PUST Siebel var lite framstressat jämfört med DurTvå. Vad avser hennes egen roll 

som instruktör berättade hon att den utbildning som gavs i Stockholm var en handledning i 

motivation istället för att lära sig hur systemet fungerade. Utbildningen var inte alls som 

förväntat och när hon själv skulle utbilda poliserna stod hon som ett frågetecken eftersom hon 

inte hade fått lära sig någonting, utan istället hade hon fått lära sig systemet själv. 

 

Även Peter, Markus och Anna var eniga om att poliserna fick för lite tid och resurser till att 

lära sig systemet. Peter berättade att de endast fick en halv dag på sig att lära sig det. Mats 

tyckte däremot att poliserna fick tillräckligt med tid och resurser. Han berättade att för deras 

del fick de det då han var med och utbildade poliserna. De fick en dag på sig att lära sig och 

sedan fanns han till hands i flera månader efter införandet för att ge support. Vad avser Tomas 

ansåg han att utbildningen var väldigt ojämn och att det fanns stora brister i både innehåll och 

längd. Han menade vidare att det hade behövts ett nationellt utbildningsprogram istället för att 

myndigheterna fick göra egna utbildningsprogram som skickades kors och tvärs. Han 

påpekade att det borde ha avsatts minst två dagar till att lära sig systemet, vilket det gjordes i 

Södermanland där han själv utbildade poliser. Personalen där var relativt positiva till PUST 

Siebel och hade inga problem med systemet.  

 

På frågan hur de upplevde övergången från PUST Java till PUST Siebel svarade Sara att 

övergången var tung eftersom Java var mer till hjälp till skillnad från Siebel som upplevdes 

mer rörigt. Hon berättade också att när PUST Java infördes fanns det ett motstånd från 

poliserna, men när PUST Siebel infördes föredrog poliserna istället Java eftersom det ansågs 

vara mer lätthanterligt än Siebel. Hon tillade även att hon inte visste varför Java byttes ut till 

Siebel, men att det troligtvis hade att göra med plattformen. Peter ansåg att Java var mer 

användarvänligt eftersom layouten var konstruerad uppifrån och ned. Han berättade att ett 

snatteribrott tog en kvart att rapportera i PUST Java, till skillnad från PUST Siebel där det 

kunde ta en timma att rapportera ett snatteribrott.  

 

Markus sade att Java och Siebel var två helt separata system och gällande Siebel fanns det 

ingen support att vända sig till om han hade kört fast. Han berättade även att en gång då han 

skulle rapportera för en rödljuskörning var det komplicerat att hitta brottet i Siebel, varken 

supporten eller förundersökningsledaren kunde hjälpa till, utan brottet hittades av en slump. 

Anna svarade att hon inte hade arbetat i Java så mycket och kunde därför inte besvara frågan. 

Samma sak gällde med Mats och Tomas då de endast vid ett fåtal gånger hade arbetat i Java 

och hade därmed ingen tillräcklig erfarenhet av det systemet. 
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5.1.2 Avrapportering 

Vad gäller frågan om hur det polisiära arbetet påverkades när PUST Siebel infördes svarade 

Sara att det nu tog längre tid att avrapportera enkla brott såsom snatteri- och narkotikabrott 

där programmet stod och tuggade och man kom inte vidare i systemet. Hon påtalade att 

informationen som fanns i systemet kunde försvinna och det var nästan så att poliserna 

undvek att ta larm eftersom de inte orkade med systemet. Hon framhävde att det är bra att 

vara polis i grunden vid utformningen av ett system, eftersom då vet man hur det bör se ut och 

vad poliserna vill ha. De som utvecklade PUST Siebel hade inte tänkt på det polisiära då det 

till exempel behövdes skrivas in personnummer flera gånger när det bara borde ha kopierats. 

 

Peter svarade att i det gamla systemet tog det ungefär tio minuter att rapportera ett brott, men i 

PUST Siebel tog det längre tid. Det fanns ingen att fråga om hur de skulle göra, utan när de 

körde fast skulle ett mejl skickas iväg till en support med en sammanställning om de fel som 

hade uppstått och detta skulle göras så fort de upptäckte att något inte fungerade. Han tillade 

att tanken var god, men det hjälpte inte dem så mycket när de inte kunde komma vidare i 

systemet. Vad avser Markus berättade han att de kunde sitta i flera och timmar och 

avrapportera, vilket inte stod i proportion till brottet. Han upplevde detta oerhört frustrerande 

när han satt och avrapporterade ett ganska ringa brott samtidigt som han hörde att det kom in 

nya larm på radion.  

 

Anna ansåg att det negativa var att det tog väldigt lång tid för personalen att avrapportera. 

Även hon påpekade att det kunde ta flera timmar mot cirka 25 minuter som det tog innan att 

skriva in samma sak. Hon sade även att det många gånger kunde bli fel vid avrapporteringen 

då de inte alltid visste hur de skulle gå tillväga och det kunde ta tid att korrigera. Hon ansåg 

att det positiva var att hon kunde se alla handlingar som samlades i ett digitalt arkiv, vilket 

underlättade hennes arbete. Mats menade att poliserna blev vilseledda då man förväntade sig 

att systemet skulle underlätta men det var krångligare än vad som var förväntat. Tomas var av 

åsikten att arbetsmiljön inte var acceptabel då det inte går att tvinga poliser att skriva 

rapporter i de mest skiftande miljöerna. Införandet av PUST Siebel gick för snabbt och det 

fanns för många buggar i systemet, vilket bidrog till att Siebel fick ett dåligt rykte, enligt 

Tomas.  

 

På vår nästföljande fråga; upplevde du att det förekom fler eller färre patrullerande poliser ute 

på gatorna efter införandet av PUST Siebel svarade Sara att då avrapporteringstiderna tog 

längre tid, förkom det färre patrullerande poliser på gatorna. Hon berättade att på morgonen 

skickas det alltid ut samma mängd poliser, men ibland kunde det bli så att poliser inte hade 

hunnit skriva klart sina rapporter från föregående pass och blev då sittandes på morgonen för 

att färdigställa dem. 

 

Peter svarade att istället för att sitta kvar och avrapportera kunde de skickas ut på nya larm för 

att senare komma tillbaka och skriva färdigt rapporterna. Han påstod också att ibland fick de 

för ledningscentralen inte komma in till stationen för att endast rapportera ett ärende. Istället 

skulle de komma in och skriva när de hade fyra ärenden, vilka de också var tvungna att 

komma ihåg. Han ansåg att det inte blev någon vinning för deras del då det inte fanns någon 

logik i Siebel och dessutom fanns det inget stöd från någon vid införandet. Han tyckte inte att 

systemet fungerade till 100 procent, vilket var en brist om en IT-support skulle finnas 

tillgänglig. Även Markus och Anna var av samma mening, att det var färre poliser ute på 

gatorna just för att avrapporteringen tog längre tid. Markus betonade att det säger sig självt att 

poliserna inte kunde vara ute och patrullera när avrapporteringen tog så lång tid. 
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Mats sade att bland trafikpoliserna förekom det färre patrullerande poliser ute på gatorna på 

grund av de långa avrapporteringstiderna. Dock hävdade han att det numera tar lika lång tid 

för trafikpoliserna att avrapportera som det gjorde med PUST Siebel. Han berättade vidare att 

det är årsarbetskrafter som läggs på att sitta inne och avrapportera idag, så det är ingen 

skillnad mot PUST Siebel. Tomas berättade att vinsten med PUST-projektet skulle vara ett 

rationellt avrapporteringssystem där anmälningar skulle gå snabbare i hela rättskedjan. De 

ärenden som upprättades i Siebel hade en kort ärendetid, men han menade att problemet var 

att det inte frigjordes fler poliser till yttre tjänst. De poliser som var i yttre tjänst upplevde att 

de gjorde mera med sitt ärende och på så sätt blev det mindre tid ute och han betonade att 

genomströmningshastigheten var avsevärt kortare än tidigare.   

5.1.3 Vikten av logik och användbarhet 

På frågan om PUST Siebel var användarvänligt och effektivt svarade Sara att hon inte ansåg 

det eftersom systemet var rörigt och ologiskt. Hon menade att det inte togs någon hänsyn till 

hur poliserna ville ha det. Peter och Markus ansåg inte heller att systemet var användarvänligt 

och effektivt. Anna var inte fullt så negativ till systemet. Enligt henne såg hon det positiva 

med PUST Siebel att hon såg alla handlingar digitalt och att man fick alla handlingar med en 

gång. Däremot förstod hon de kollegor som rapporterade att de inte ansåg det vara 

användarvänligt. 

Mats ansåg att Siebel inte var användarvänligt fullt ut på grund av att det krånglade i 

funktionalitet då det uppstod buggar. Han underströk dock att han blev färgad i och med att 

han fick mycket utbildning och därmed kunde lära sig systemet, vilket medförde att han var 

väl insatt i hur PUST Siebel fungerade. Han förklarade vidare att det hade varit lättare för 

personalen att avrapportera om Siebel hade fungerat fullt ut eftersom i det nuvarande 

systemet, RAR, skall de istället lägga in all text och bygga upp en rapport på ett specifikt sätt 

samtidigt som de skall gå in i det andra systemet, DurTvå, för att lägga in handlingar och 

förhör. Vad avser Tomas ansåg han att PUST Siebel hade en del ologiska “knapptryckningar” 

men det lärde han sig ganska snart. Dock tyckte han att en del av Polisens problem är att 

poliser har en bristfällig datorvana och det gäller oavsett om det var Java, Siebel eller RAR 

och DurTvå. Enligt Tomas har Polisen många system och alla system är inte logiska. 

5.1.4 Avvecklingen av PUST Siebel 

Vad gäller frågan vilka huvudsakliga faktorer tror du bidrog till att PUST Siebel lades ned 

ansåg Sara att en bidragande faktor till att PUST Siebel lades ned var det stora motståndet 

från poliserna då ingen hade förväntat sig att systemet skulle vara så dåligt som det var. En 

annan faktor var också enligt Sara att plattformen inte kunde spara alla handlingar. Hon 

betonade även att rättsäkerheten var en avgörande faktor till att PUST Siebel lades ned. När 

incidenten med att misstänkt hade bytt plats med vittne blev det en varningsklocka för dels de 

som hade utvecklat systemet, men även för rikspolischefen och länspolismästaren. 

 

Peter berättade att det kom en skrivelse där det gavs delegation till befälen att de, i den 

ingripande verksamheten vid extrautryckningar och framförallt i semestertider när det var ont 

om personal, inte behövde skriva i PUST Siebel då det tog för lång tid. Istället skulle de 

skriva i RAR, vilket Peter menade att då hade det gått väldigt långt med tanke på att 

rikspolisstyrelsen skulle ro detta projekt i land till varje pris. Markus var av den meningen att 

rikspolisstyrelsen och även supporten fick extremt mycket påtryckningar av de som arbetade i 

systemet och till slut blev situationen inte hållbar. Markus berättade även han att befälen 
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kunde beordra att de inte fick avrapportera i PUST Siebel eftersom det tog för lång tid och att 

de istället skulle arbeta i de gamla systemen. 

 

Anna tror att PUST Siebel lades ned dels på grund av att det var allt för krångligt att arbeta i 

och att IT-kommunikationen inte fungerade i Siebel med tanke på de buggar som uppstod. 

Enligt Mats var orsaken till att Siebel lades ned att inte tillräcklig information hade förmedlats 

om hur systemet fungerade. En annan orsak var enligt honom att de som utvecklade systemet 

inte hade förstått vad Polisen gör och hur Polisens arbete såg ut.  

 

Tomas sade att det fanns två läger inom Polisen, de som ville införa och utveckla DurTvå och 

de som ville ha ett nytt avrapporteringssystem som blev PUST Siebel. Han påstod också att 

Siebel tvingades ut i verksamheten innan det hade testats ordentligt och att tro att poliser i 

yttre tjänst skulle ordna allt ute på plats var dömt till att misslyckas. Polisarbetet är ganska 

komplicerat och det krävs en bra arbetsmiljö när det gäller avrapportering. Tomas underströk 

att det är en del av rättssäkerheten att poliser hinner tänka efter och rådgöra med andra poliser. 

Hade man stannat upp och utvärderat bättre hade nog PUST Siebel varit ett bättre 

avrapporteringssystem, men Tomas menade att för hans del fungerade Siebel bra att 

avrapportera trafik i. 

 

Våra respondenter svarade på vår fråga; Vilket system använder ni er av idag och hur fungerar 

det? att de arbetar i systemen RAR och DurTvå. Sara anser att det är en fördel med att arbeta i 

RAR och DurTvå eftersom alla vet hur systemen fungerar. De man tappar är de som läser på 

Polishögskolan som inte har lärt sig RAR och DurTvå eftersom PUST Java och Siebel skulle 

införas. Hon berättade att anmälningar numera görs i RAR och resten görs i DurTvå, som hon 

menade är bra och lättöverskådligt. Vid de sista mötena kring PUST Siebel framfördes det 

önskemål om att utveckla DurTvå, men det kunde dock inte göras enligt Sara. Hon sade även 

att hon inte tror att de börjar arbeta i PUST Siebel igen, varför lägga pengar på något som inte 

fungerar? Peter tycker att de nuvarande systemen är användarvänliga där DurTvå är väldigt 

bra eftersom att det har uppgraderats mycket och det finns även en manual som man följer när 

exempelvis ett snatteriärende skall rapporteras och efter det är man färdig. Markus ansåg att 

fördelen med PUST Siebel var att man kunde gå in och jobba två personer samtidigt i 

systemet. Det gick att gå in parallellt, om han satt och förhörde ett vittne kunde en annan polis 

sitta och hålla förhör med den misstänkte, vilket nästan går att göra i DurTvå, enligt Markus. 

 

Anna berättade att DurTvå är logiskt och utan några större buggar eller fel, vilket är ett ganska 

tryggt system. PUST Siebel kunde däremot ligga nere och ibland gick det inte att arbeta i 

systemet. Hon menar att de nuvarande systemen fungerar bättre. Hon berättade för oss att det 

kommer bli en stor ändring i DurTvå eftersom systemet kommer att bli nationellt. Anna 

berättade att istället för att bara vara Västra Götaland som jobbar med deras egna DurTvå och 

med deras ärenden blir allting nu ihopbakat där hon kan se ärenden som är i exempelvis 

Jönköping. Hon menar att det blir ett mycket smidigare system eftersom när de nu skall göra 

något med ett ärende i Jönköping får de kontakta dem och fråga om det finns möjlighet att 

skicka ärendet till dem brevledes. När ärendet sedan mottas får hon skriva in det i deras egna 

system, en ny anmälan upprättas och arbetas vidare med, vilket är en krånglig väg att gå. I och 

med att DurTvå blir nationellt kommer samarbetet inom Polismyndigheten bli mycket bättre. 

PUST Siebel var nationellt och hon menade att de fördelar som fanns med Siebel, att ärenden 

kunde ses i hela Sverige, nu appliceras in i DurTvå och vidareutvecklas. 

 

Mats sade att det som är knepigt idag i RAR och DurTvå är att det inte går att spara något 

digitalt i DurTvå, utan varje gång de har stora ärenden skall de skriva ut en stor mängd papper 
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som skall arkiveras. Enligt Mats utnyttjas inte det systemet som finns och det är även på 

grund av att systemet är för dåligt uppbyggt då det antagligen inte finns den 

arkiveringsmöjligheten.   

 

Tomas tyckte att handläggningstiden med RAR och DurTvå är betydligt längre. Han berättade 

att han var nöjd med PUST Siebel men det var en massiv kritik som ibland var rätt, men helt 

klart är att genomströmningstiderna på ärendena i Siebel blev en klar besparing i rättskedjan. 

Tomas betonade att om datakapaciteten hade kontrollerats samt att man hade lyssnat på de 

poliser som skulle arbeta praktiskt, så tror Tomas att PUST Siebel hade haft en framtid. 

5.1.5 Framtida lärdomar 

Vår sista fråga om något hade kunnat göras annorlunda för att behålla PUST Siebel svarade 

Sara att om de hade fortsatt med PUST Java hade nog fler varit positiva under förutsättning 

att de krav som ställdes på systemet hade uppfyllts. Peter svarade inte direkt på frågan, dock 

upplevde han att rikspolisstyrelsen gjorde allt för att behålla PUST Siebel. Han ansåg även att 

det måste ha varit en dålig upphandling eftersom produkten inte var färdig när den 

introducerades för dem. Eftersom poliserna arbetar sekundäroperativt och minutoperativt 

krävs det enligt Peter, att produkten fungerar till 110 procent. Även Markus var av samma 

åsikt. Anna menade att det nog hade behövts byta plattform eftersom Siebel inte räckte till. 

Om Siebel hade fortsatt att användas hade en mer användarvänlig vy krävts, man hade behövt 

designa om allt. Mats var också av den åsikten att om det hade funnits en riktigt bra plattform 

att bygga på hade PUST Siebel funnits kvar. Han menade att man redan från start skulle ha 

utbildat personalen i hur man använder en dator. Mats berättade även att Polisen antagligen så 

småningom kände sig lurade då de som hade sålt PUST Siebel hade sagt att Finland använde 

sig av Siebel och till Finland hade de sagt att Sverige använde sig av PUST Siebel. När väl 

facit kom var det endast Mauritius som använde sig av systemet. 

 

Tomas påtalade att innan PUST Siebel avvecklades skulle en konsekvensanalys ha gjorts. 

Poliserna hade inte något bra system att avrapportera i då trafikdiariet hade upphört och man 

fick på ett snabbt sätt lägga trafikbrotten i RAR och DurTvå. Det har gjort att trafikbrotten har 

fått en väldigt lång avrapporteringstid. Han menade att effekten av trafikbrotten gör att poliser 

sitter inne på polisstationerna och skriver rapporter i större omfattning nu än när PUST Siebel 

fanns och att man borde ha behållit Siebel vad avser trafikbrott. Avslutningsvis sade Tomas 

att han var nöjd med PUST Siebel, men att det var en massiv kritik som ibland var befogad. 

Återigen underströk han att genomströmningstiderna på ärenden blev en klar besparing i 

rättskedjan. Hade en kontroll gjorts av datakapaciteten samt lyssnat mer på de poliser som 

arbetade praktiskt så hade det enligt honom funnits en framtid för PUST Siebel.      
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6. Analys 

I det här kapitlet kommer en analys att genomföras utifrån de teman som vår studie baseras på 

och den empiri som vi har tagit fram. 

6.1 Uppifrån- och- ner- modellen och Nerifrån- och- upp- modellen 

I vår teoretiska referensram presenterar vi Hills (2007) teorier vad avser 

policyimplementering. I uppifrån-och-ner-perspektivet fattas beslut på ledningsnivå som 

därefter skall implementeras inom verksamheten. För att underlätta implementeringen bör de 

fattade besluten vara tydliga i sitt budskap så att de kan genomföras. I nerifrån-och-upp-

perspektivet finns ett handlingsutrymme för de personer som skall implementera besluten, till 

skillnad från uppifrån-och-ner-perspektivet. Utifrån vår studie av PUST Siebel kan vi se att 

det var uppifrån-och-ner-perspektivet som var utmärkande för hur implementeringen av 

PUST Siebel gick till. Beslutet om att införa ett IT-baserat verksamhetsstöd fattades av 

rikspolischefen som hade en självklar hög maktposition. Konsekvenserna blev att de största 

problemen uppstod i planeringsfasen, då syftet med PUST Siebel inte hade nått fram till 

användarna, då de inte fick tillräckligt med information om hur systemet skulle fungera. 

Avsaknaden av utbildning kan vara en ytterligare faktor till nedläggningen. Detta anser vi 

tyder på att rikspolischefen hade fattat ett beslut som var otydligt formulerat där budskapet 

inte framgick.  

 

Vi anser att Hills (2007) nerifrån-och-upp-modell inte går att applicera på hur 

implementeringen av PUST Siebel gick till. Detta eftersom det inte fanns något 

handlingsutrymme för de som skulle genomföra implementeringen då rikspolischefen hade 

tydliga riktlinjer om hur det skulle gå till. 

 

PUST Siebel var utrustat med väsentliga egenskaper och funktioner då det fanns en expertis 

kring de tekniska bitarna, där PUST Siebel hade förutsättningar för att bli ett lyckat projekt. 

Dock utarbetades PUST Siebel till att användas av just experter och inte till personer som 

faktiskt skulle använda systemet. Något som försvårade implementeringen var att systemet 

inte var färdigbyggt när det skulle användas och byggdes om till oigenkännlighet och vi tror 

att när det väl skulle användas blev det svårt för till och med experterna att förklara och 

utbilda poliserna då de själva inte visste hur verktygen skulle tillämpas.  

 

Vi anser att om det hade givits mer handlingsutrymme för användarna till att ändra och 

påverka implementeringsprocessen hade systemet blivit ett mer användarvänligt verktyg och 

kritiken hade förmodligen inte varit lika omfattande.  

6.3 Användbarhet 

Som tidigare nämnts är användbarhet och tillgänglighet relaterade till varandra. Det finns sex 

motiv för att ställa krav på användbarhet och tillgänglighet. Det första motivet är ökad 

effektivitet, vilket skall leda till att användbara och tillgängliga tjänster skall göra det möjligt 

för användarna att på ett effektivt sätt nå sina mål. Vad avser Polisen var deras mål att 

avrapporteringstiderna skulle förkortas och i och med det skulle de patrullerande poliserna bli 

fler. Då PUST Siebel uppfattades som krångligt och ologiskt av flertalet användare uppnåddes 

inte dessa mål och därmed uppnåddes inte en ökad effektivitet Sänkta användningskostnader 

innebär att om det finns väl utarbetade varor och tjänster skall det leda till att inlärningstiden 

för användarna minskas, vilket i sin tur motverkar att färre fel måste rättas till i efterhand. 
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Enligt våra respondenter var PUST Siebel inte helt färdigutvecklat när det infördes och det 

fanns inte tillräckligt med tid och resurser till att lära sig systemet. Det bidrog till att det 

många gånger uppstod fel som behövde åtgärdas, vilket förlängde avrapporteringstiden och 

därmed ökade användningskostnaderna. Om PUST Siebel däremot hade varit helt 

färdigutvecklat med en logisk design hade troligtvis inlärningstiden och 

användningskostnaderna minskat. Motivet mindre behov av stöd har ett samband med 

föregående motiv eftersom om det finns en god användbarhet och tillgänglighet blir behovet 

av stöd och utbildning mindre. Det fanns ett stort behov av stöd och support hos användarna 

vid införandet av PUST Siebel, vilket tyder på att det fanns en brist på användbarhet och 

tillgänglighet. 

 

Användarna hos Polisen upplevde en stress och frustration när systemet inte fungerade och 

motivet ohälsan minskar talar för att om användbarhet och tillgänglighet är integrerat i arbetet 

ökar arbetstillfredsställelsen och stressen minskar. Bättre servicekvalitet innebär att om 

digitala tjänster har en god användbarhet och är tillgängliga blir tjänsterna automatiskt mer 

attraktiva. Då servicekvaliteten i PUST Siebel upplevdes som dålig av användarna bidrog det 

till att poliserna i princip undvek att ta larm för att slippa avrapportera i PUST Siebel. Det 

sista motivet en minskad risk för utebliven vinst blir det om digitala tjänster har en dålig 

användbarhet eller tillgänglighet, vilket kan leda till att användarna motvilligt stannar kvar i 

de personalkrävande tjänsteformerna. I Polisens fall uteblev vinsten då PUST Siebel varken 

var användbart eller tillgängligt 

 

6.4  Hinder inom användbarhet 

 
När användbara interaktiva produkter skall utvecklas finns det avgörande hinder där ett av 

dem är myter. Det finns många felaktiga föreställningar som hindrar integreringen av 

användbarhet. Myten “om användarna medverkar blir det bra” innebär att det finns en tilltro 

på användarnas kunskap om tekniska och funktionella möjligheter. När ett nytt system skall 

införas är det viktigt att ta hänsyn till användarnas åsikter. Dock kan det vara svårt att beakta 

samtliga åsikter och synpunkter. För att användarna ändå skall kunna både medverka och 

påverka införandet av ett system kan en projektgrupp genomföra målgruppsanalyser där 

målgruppens kunskaper, värderingar och förväntningar samlas in. Det kan leda till att 

designbesluten bygger på kunskapen om hur användningen fungerar i praktiken. Vad avser 

införandet av PUST Siebel hade inte användarna någon möjlighet till att framföra sina åsikter 

om hur systemet skulle se ut och det genomfördes heller inga målgruppsanalyser. Om det 

däremot hade utsetts en målgrupp med användarna som hade kunnat få vara med och påverka 

hur systemets design skulle se ut, hade troligtvis PUST Siebel varit mer logiskt uppbyggt och 

därmed mera användarvänligt. 

 

Myten “vi testar ju, då kommer felen fram” handlar om att det inte behöver göras några 

direkta satsningar för att garantera produktens användbarhet förrän den är i ett körbart skick. 

Denna myt kan appliceras på PUST Siebel eftersom systemet infördes och började användas 

innan det var färdigbyggt. Detta synsätt är fel eftersom det går att bevisa att kostnaderna ökar 

om felen på ett system skall åtgärdas i efterhand. Det ultimata är att fokusera på att det skall 

bli rätt från början för att minimera risken att stora fel begås. När PUST Siebel började köras i 

full skala var det först då som bristerna kom fram. Det kan tyckas vara självklart att 

användbarheten uteslöts.  

 

En annan myt är “Jamen, de lär sig ju” som betyder att man i ett tidigt skede bör besluta om 

hur produkten skall fungera som ett stöd för lärandeprocessen där det är viktigt att tänka på att 
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inlärningsprocessen är tidskrävande för användaren. I Polisens fall prioriterades 

inlärningsprocessen bort eftersom användarna endast fick en dag på sig till att lära sig 

systemet. Myten säger att om en produkt är tänkt att användas flitigt bör den göras så effektiv 

som möjligt. PUST Siebel är ett typexempel på ett system som används flitigt och tanken var 

att systemet skulle vara effektivt, men i och med att inlärningsprocessen för användarna var 

tidskrävande blev det inte ett effektivt system.  

 

Ett annat hinder som vi tidigare har skrivit om är att det saknas kunskap om hur 

utvecklingsprocessen av ett IT-system skall se ut, vilket gör att det inte går att förstå 

användarnas behov. Det ställdes inga krav på användningskvaliteten i PUST Siebel, vilket det 

stod att det skulle göra i projektdirektivet. Det medförde att kostnaderna vad avser 

felhanteringen, den dåliga ergonomin och de omständliga hanteringarna blev enorma. Om 

rikspolischefen Bengt Svensson hade gjort som utlovat i projektdirektivet hade kostnaderna 

kunnat minimeras och användbarheten hade därmed integrerats bättre i utvecklingsprocessen. 

En orsak till att användbarheten inte prioriterades kan vara att rikspolischefen tillsammans 

med andra personer med ledningsfunktioner hade felaktiga föreställningar om hur 

användbarhetsaktiviteter skulle kunna realiseras samt att de saknade kunskap. Konsekvensen 

blev att PUST Siebel inte anpassades till användarna, vilket ger en förklaring till varför de 

upplevde systemet som ologiskt och krångligt. 

6.5  Handlingsbarhet 

Som tidigare nämnts är handlingsbarhet inom IT ett alternativt mått på att mäta kvalitet där 

fokus ligger på kommunikationen mellan olika användare och organisationer i IT-systemet 

där användarna skall kunna förmedla det de önskar genom systemet. Viktigt är också att det 

skall vara lätt att navigera så att användarna på ett smidigt sätt kan ta sig till önskad position i 

systemet. Vad avser kommunikationen mellan användarna i PUST Siebel fungerade den på ett 

bra sätt så till vida att flera användare kunde nyttja systemet samtidigt när exempelvis förhör 

skulle hållas med vittne och misstänkt. PUST Siebel visade även en god handlingsbarhet då 

ärendena gick att sparas digitalt, vilket gjorde att de snabbare kom fram till åklagarna. 

Eftersom det uppstod buggar och att fel information kunde sparas ned medförde det att det 

blev en stor brist i kommunikationen PUST Siebel ansågs inte heller vara lättnavigerat 

eftersom det inte gick att se under vilka flikar som det hade arbetats i. Om systembyggarna 

hade varit mer insatta i hur polisen arbetar och varit mer införstådda i hur 

rapporteringsprocessen såg ut hade PUST Siebel kunnat byggas så att systemet hade blivit 

mer lättnavigerat. 

 

För att ett IT-system skall anses vara handlingsbart krävs det att användarna får en överblick 

av olika handlingssteg. Oftast är flertalet av en verksamhets dokument logiskt 

sammankopplade till varandra och följer en logisk ordning att arbeta efter. I PUST Siebel 

fanns ingen logisk ordning att arbeta efter och användarna kunde därför inte få någon 

överskådlig bild över hur dokument och handlingar var relaterade till varandra. Ett 

handlingsbart IT-system skall också vara ändringsbart då det skall finnas en möjlighet att 

kunna ångra handlingar som har utförts tidigare. Vad gäller PUST Siebel gick det att 

genomföra ändringar, dock låg problematiken i att systemet var krångligt och därmed hade 

användarna svårt att utföra ändringar. 
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6.6 En jämförelse mellan användbarhet och handlingsbarhet 

Ur ett användbarhetsperspektiv skall ett IT-system användas så att specificerade mål skall 

kunna uppnås. Om fokus endast ligger på att målen skall uppnås skapas det lite utrymme för 

användarna att ta egna initiativ. Gällande PUST Siebel var de specificerade målen att 

rapporteringen skulle effektiviseras så att poliserna blev mer synliga ute i samhället. Dessa 

mål uppnåddes inte då systemet var svårt att använda med tanke på att tekniska fel uppstod, 

vilket gjorde att avrapporteringen nu tog längre tid än innan och färre poliser kunde patrullera 

på gatorna. Användarna av PUST Siebel hade inte någon möjlighet till att ta egna initiativ 

eftersom det redan fanns uppställda rutiner som skulle följas och arbetas utefter. Gällande 

handlingsbarhet är det utförandet av de sociala handlingarna som är i fokus och problematiken 

som kan uppstå i detta perspektiv är att designen av ett IT-system överdrivs för att de 

ekonomiska verksamhetsmålen skall kunna uppnås, vilket kan leda till att 

arbetstillfredsställelsen minskas. Denna problematik uppstod vid införandet av PUST Siebel 

då standardsystemet blev så sönderbyggt att det till slut inte gick att använda, vilket bidrog till 

en ohälsa bland användarna. 

 

Det finns fyra viktiga komponenter som måste samverka för att ett IT-system skall fungera på 

ett optimalt sätt. Dessa är användare, verktyg, arbetsuppgifter och omgivning (se s. 14), vilka 

har olika samband beroende på vilket perspektiv det ses ur. Utifrån ett användarperspektiv är 

sambandet starkt mellan användare och verktyg och utifrån ett handlingsperspektiv är 

sambandet istället starkt mellan verktyg och arbetsuppgift. För PUST Siebels del fokuserades 

det endast på komponenten verktyg och med verktyg menas i detta fall systemet PUST Siebel. 

6.7 Användarcentrerad utveckling 

Med användarcentrerad utveckling menas att användarna är delaktiga i samtliga steg vid ett 

utvecklingsarbete inom IT. Det fokuseras då på användarnas arbete, behov och krav som skall 

göra arbetsprocesserna mer effektiva i en verksamhet. Användarcentrerad utveckling syftar 

även till ett nära samarbete mellan användare, utvecklare och användbarhetsexperter där 

samtliga bidrar med sina kompetenser. En användarcentrerad utveckling var något som inte 

togs hänsyn till i PUST-projektet. Det saknades ett samarbete mellan användare och 

utvecklare och det tillsattes inga användbarhetsexperter. Om det däremot hade funnits 

användbarhetsexperter när PUST Siebel var under utveckling hade de kunnat bidra med sin 

kunskap om vikten av att ha en god användbarhet när ett IT-system skall införas. Denna 

kunskap hade de med ledningsfunktioner kunnat ta till sig och därmed hade troligen 

kostnaderna för bland annat felhanteringen kunnat minskas. De hade förmodligen också insett 

att det inte går att utesluta varken användbarhet och handlingsbarhet då det har en stor 

inverkan på dels hur användarna tar till sig systemet, men även hur det påverkar deras 

arbetstillfredsställelse. 

6.8 Att införa IT i arbetet 

Själva införandet av ett IT-system spelar en avgörande roll när ett förändringsarbete skall 

genomföras. I många fall kan projekt anses var lyckade, men det är vid införandet som det 

misslyckas. I PUST Siebels fall kan det sägas att införandet inte var helt misslyckat då det inte 

fanns ett motstånd från användarna till att ett nytt system skulle införas. Motståndet uppkom 

istället när systemet började användas då de tekniska felen var svåra att åtgärda. En orsak till 

att det var svårt att använda systemet kan vara att Polisen inte var helt insatta i systemets 
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uppbyggnad då de från början kände sig lurade av de som hade sålt PUST Siebel som påstod 

att systemet skulle fungera, vilket Polisen litade på. 

 

Slutligen kan sägas att det som stannade upp systemet och som hade varit enkelt att åtgärda 

var exempelvis att personnummer hade kunnat kopieras istället för att behöva skriva in det 

flera gånger. Enkla åtgärder i systemet hade kunnat leda till att systemet hade blivit mer 

användarvänligt. De många små felen blev till slut så stora att de inte gick att åtgärda. Om det 

hade funnits en fungerande support som hade kunnat övervaka och rätta till de “små” felen 

under tiden hade PUST Siebel med största sannolikhet kunnat vara ett användarvänligt och 

effektivt system som projektdirektivet hade utlovat.          

7. Slutsats  

Intentionerna med PUST Siebel var goda, men det tvingades ut i verksamheten innan det hade 

testats ordentligt, vilket vi anser var en bidragande faktor till att systemet lades ned. En annan 

faktor till att det avvecklades var att systemet inte var utvecklat på ett användarvänligt sätt. Vi 

tror att det var det som medförde att motståndet från poliserna blev så pass starkt att systemet 

till slut blev ohållbart. Enligt oss kan frånvaron av användbarhet och handlingsbarhet 

förklaras med att det var de tekniska funktionaliteterna som var högst prioriterade i 

utvecklingen av PUST Siebel. Att systemet skulle vara användarvänligt och effektivt var en 

förutsättning för att det skulle fungera och de riktlinjer som finns vad avser användbarhet och 

handlingsbarhet visar på att Polisen gjorde raka motsatsen. Orsaken till detta agerande är 

enligt oss, att det saknades kunskap om vad användbarhet och handlingsbarhet innebär i 

praktiken.     

 

Våra slutsatser är att mer resurser borde ha lagts på utbildning av systemet då många 

användare inte hade tillräckligt med erfarenhet av datorer. Det lades resurser på 

motivationskurser för instruktörerna, vilket resulterade i att de fick kunskap om att motivera 

användarna istället för att kunna lära ut i hur systemet fungerade. Vi anser att detta var en 

bidragande orsak till den hårda kritik som PUST Siebel fick, vilken vi tycker var befogad då 

användarna var i större behov av utbildning än motivation i det inledande skedet av PUST-

projektet. Bristen på tillräcklig utbildning var enligt oss, en bidragande faktor till 

avvecklingen av PUST Siebel.  

 

Sambandet mellan vad som orsakade att systemet inte fungerade fullt ut och vilken verkan det 

fick, kan det sägas att på grund av de långa avrapporteringstiderna var orsaken till dem de 

tekniska fel som uppstod i form av buggar där verkan blev den att färre poliser kunde 

patrullera ute i samhället. Denna problematik tror vi, hade kunnat lösas genom att supporten 

hade varit behjälplig och gett det stöd till användarna som var nödvändigt, vilket hade 

resulterat i att stressnivån hade minskats och även den upplevda frustrationen som hade 

kunnat förkorta avrapporteringen. I och med det hade användbarhet och handlingsbarhet varit 

en del av systemets uppbyggnad.  

 

Våra funderingar som vi hade inledningsvis var varför det inte läggs ner mer tid på att 

färdigställa ett system innan det införs i en verksamhet. Svaret på detta är enligt oss, att i detta 

fall var Polisledningen alltför ivriga att sätta igång projektet där de förlitade sig på de 

glädjekalkyler som gjordes i förstudien. Om förstudien hade granskats ordentligt borde det ha 

framkommit att ett standardsystem inte var lämpligt att införa i Polisens verksamhet eftersom 

det inte går att göra ändringar i det utan att det påverkar de väsentliga uppdateringar som det 

krävs att göra för att systemet skall fungera optimalt. För Polisens del slutade det med ett 
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sönderbyggt system som till slut inte gick att använda. Vi ställde oss också frågan om varför 

poliserna inte fick möjligheten att vara involverade i utformningen av systemet. Vi tror att 

utvecklarna inte var medvetna om hur krångligt Siebel skulle bli att använda och att de 

förlitade sig på att poliserna inte skulle ha något problem med att lära sig Siebel då de hade 

arbetat i Java. Vi tror också att utvecklarna endast var intresserade av att leverera systemet 

och inte kände något ansvar för huruvida systemet var användbart eller handlingsbart för 

användarna.  

 

Vi anser att det var frånvaron av den tekniska kompetensen som var det avgörande att PUST 

Siebel inte överlevde eftersom fel beslut fattades gällande valet av att byta till ett  

standardsystem, då det fanns en okunskap om hur ett sådant fungerar. Projektet inleddes med 

en målsättning om att det skulle leda till en ekonomisk vinning, men besluten grundade sig på 

skeva förställningar om hur utvecklingen av ett system fungerar, vilket ledde till att PUST 

Siebel fick läggas ned. 
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9. Bilaga 

Intervjufrågor  

 

1. Anser du att ni/poliserna som arbetade i PUST Siebel fick tillräckligt med tid och resurser 

att lära sig hur systemet fungerade? 

 

2. Hur upplevde du övergången från PUST Java till PUST Siebel?  

 

3. Hur påverkades det polisiära arbetet vid införandet av PUST Siebel? 

 

4. Efter införandet av PUST Siebel, upplevde du att det förekom fler/färre patrullerande 

poliser på gatorna? 

 

5. Anser du att PUST Siebel var användarvänligt och effektivt?  

 

6. Vilka huvudsakliga faktorer anser du bidrog till att PUST Siebel avvecklades? 

 

7. I vilket system arbetar ni i idag och fungerar det?  

 

8. Hade man kunnat göra någonting annorlunda för att behålla PUST Siebel?                   
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