
 

 

 

 

Marie Danielsson 

 

Användares upplevelse av användbarhet 

och införande av ett IT-system. 
  

En fallstudie kring systeminförandet av Canea One vid 

Landstinget i Värmland.  

 

 

Users experiences of usability and implementation of an 

IT-system. 

 
A case study of Landstinget i Värmlands implementation of the 

system Canea One.    

 
  Informatik 

C-uppsats 

Termin: VT 2016 

Handledare: Marie-Therese Christiansson 

Examinator:          John Sören Pettersson 



2 
 

 
 

Abstract 
Något som spelar stor roll är hur medarbetarna, det vill säga användarna av ett IT-system 

upplever ett systeminförande och systemets användbarhet. I systemutvecklingslitteraturen 

finns rapporter om att användare ibland tvingas använda ett IT-system som de inte vet hur det 

fungerar. Det förekommer även att systemet inte är anpassat utefter användarnas avsikt att 

använda systemet. Det är därför viktigt att studera hur användarna upplever ett 

systeminförande och systemets användbarhet. Syftet med den här fallstudien är att identifiera 

hur användbart ett nytt IT-system upplevs utifrån användarnas perspektiv och dess relation till 

införandeprocessen.  

 

Studien bygger på Landstinget i Värmlands införande av standardsystemet Canea One. 

Användares upplevelser av IT-systemet och systeminförandet har samlats in genom 

personliga intervjuer med användare av systemet. För att få en insikt i hur införandet fungerar 

inom Landstinget i Värmland har även en personlig intervju med projektledaren för 

systeminförandet utförts. Användarna har svarat på frågor om hur de upplevt systeminförande 

samt hur de upplever systemets användbarhet. Projektledaren har beskrivit vad 

systeminförandet innebär.  

 

Denna studie har visat att användarna är nöjda med systeminförandet, användarna har blivit 

erbjudna utbildning för att öva och få kunskap om systemet. IT-systemet upplevs som enkelt 

att använda och stödjer användarnas dagliga arbete. Det har framkommit att systemet inte 

känns helt färdigutvecklat och att projektet för införande saknar resurser.  
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1. Inledning  
 

1.1 Problemområde och bakgrund till denna fallstudie 
Införande av ett IT-system i en organisation är en utmaning som kräver att systemet kan 

användas på rätt sätt. Det är därför viktigt att förse användarna av systemet med bland annat 

rätt kompetens, utbildning och information. Den största utmaningen förutom att hitta ett 

specifikt system är hur medarbetarna hanterar det nya IT-systemet. Eftersom det kan vara 

flera tusen medarbetare som berörs av IT-systemet är det därför viktigt att identifiera om 

systemet är användbart för medarbetarna. Det är viktigt att medarbetarna med hjälp av det IT-

baserade ledningsstödet kan arbeta mot verksamhetens mål. Inom de flesta organisationer och 

företag är det viktigt att systemet stödjer medarbetarna och underlättar det dagliga arbetet. 

 

Användbarhet kan uppfattas som självklart men det har inte resulterat i att användbarheten har 

förtydligats vid utveckling av nya IT-system. Frågor som rör användbarhet och ser till hur det 

inkluderas kan ofta glömmas bort och bli osynligt (Artman et al. 2010). "Vårt samhälle 

präglas av en överoptimistisk tro på att teknik ska lösa alla problem och att ny sådan i sig 

självt alltid innebär en positiv förändring. Samtidigt är många övertygade om att detta inte 

stämmer utan att det krävs mer än bara tekniken i sig för att ett nytt IT-system ska uppfylla en 

verksamhets behov" (Artman et al. 2010). 

 

Under de senaste åren har medvetenheten om användbarhet ökat hos systemleverantörerna 

och används även som ett säljargument (Hofslagare 2015). En hög användbarhet innebär mer 

tid till det faktiska arbetet hos användaren även om användbarheten idag är eftersatt på många 

ställen och "det är först när IT-system stöttar istället för smärtar som vi kan bli riktigt 

effektiva" (Hofslagare 2015). En studie om att effektivisera vården lyfter upp 

användarvänligheten i IT-system som problematisk och att det ofta råder begreppsförvirring 

(Lindström 2016). "Tyvärr finns det idag stora brister i vårdens informationssystem som 

drabbar både patienter och personal. Lättanvända IT-system är en förutsättning för en god och 

säker vård" (Vårdförbundet 2016). Det är viktigt att IT-systemet stödjer medarbetarnas 

dagliga arbete speciellt inom vården som är en grundläggande funktion i samhället med 

beaktande av patientsäkerhetsaspekten, det kan bidra till stora konsekvenser om systemen inte 

fungerar som de ska (Fridolf & Nilsson 2014). 

 

Användarvänlighet baseras på om det är enkelt och behagligt att använda ett specifikt system 

som tillsammans med nytta det vill säga funktionaliteten som efterfrågas, är viktiga faktorer 

som påverkar om något är användbart (Nielsen 2012). Ett framgångsrikt system ska 

accepteras av individerna som ska använda det (Flodén 2013). Det är viktigt att människor 

blir informerade om det nya systemet och hur det kommer påverka dess framtida arbete 

(Flodén 2013). Det kan tyckas vara självklart, men något så enkelt som användbarhet kan 

också vara komplicerat. För att förstå och utvärdera användbarhet måste det finnas en 

förståelse för användarna, dess uppgifter och sammanhanget (Carlshamre & Rantzer 2001). I 

dagsläget pågår ett systeminförande inom Landstinget i Värmland med systemleverantören 

Canea som erbjuder ett dokumenthanteringssystem som heter Canea One.  

IT-systemet Canea One ska breddinföras i alla verksamheter inom Landstinget i Värmland. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att identifiera hur användbart det nya IT-systemet Canea One 

upplevs utifrån användarnas perspektiv och sätta detta relation till införandeprocessen.  
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1.3 Frågeställningar 

 Hur upplever användarna det nya systemstödet utifrån användbarhet efter 

införandefasen? 

 Hur kan användarnas kunskaper bidra till hur införande av ett IT-system ska bedrivas 

inom organisationen? 

 På vilket sätt kan införande underlätta användbarhet? 

 

1.4 Målgrupp 
Jag vänder mig främst till Landstinget i Värmland, som föreslog detta ämnesval, men också 

till organisationer som ska införa ett IT-system under en längre tidsperiod det vill säga ett till 

två år. Studien baseras på användbarhet och införande av ett IT-system utifrån några 

användare och projektledarens syn på införandet. Landstinget i Värmland kan utifrån studiens 

slutsatser förbättra eventuella problem eller möjligheter inför fortsatt införande. Andra 

organisationer eller företag kan även de dra lärdomar utifrån studien. 

 

1.5 Avgränsningar 
I dagsläget har IT-systemet införts i tolv verksamheter, totalt är det sjuttio verksamheter som 

berörs av det nya IT-systemet och införandefasen beräknas pågå till juni 2017. Eftersom 

systemet är under en införandefas kommer användare som arbetar i verksamheter där 

systemet har införts att beröras. Det är enbart fyra verksamheter som kör systemet i skarpt 

läge. Användare som kommer beröras arbetar inom två olika verksamheter som har koppling 

till varandra.  

 

1.6 Metod 
 

1.6.1 Beskrivning av Landstinget i Värmland 
Landstinget i Värmland (LiV) är en organisation som förser människor med hälso- och 

sjukvård. Det är en offentlig och politisktstyrd organisation som är Värmlands läns största 

arbetsgivare och har ungefär sjutusen medarbetare. Inom organisationen finns flera hundra IT-

system som är mer eller mindre omfattande och ska stödja arbetet som genomförs inom 

organisationen. Valet av fall är hälso- och sjukvårdsorganisationen Landstinget i Värmland. 

Anledningen till valet av organisationen beror delvis på att jag har haft praktik inom 

organisationen samt att det är intressant att studera ett nytt system hos en av Värmlands 

största arbetsgivare. När ett IT-system ska införas i en stor organisation är det flera viktiga 

faktorer som har betydelse för införandeprocessen. Olika projekt har sedan en tid tillbaka 

drivits inom organisationen för att identifiera ett lämpligt IT-system för hantering av styrande 

dokument. Behovet har lyfts av bland annat verksamheter inom Landstinget i Värmland, 

påtryckningar från myndigheter och från socialstyrelsen utifrån patientsäkerthetsaspekten.   

 

1.6.2 Beskrivning av Canea One 
Landstinget i Värmland tecknade i november 2015 ett avtal med systemleverantören Canea 

om att pilotprojektet för IT-systemet Canea One skulle övergå i ett breddinförande. Vilket 

innebär att ett systeminförande kommer utföras efter en tidsplan inom Landstinget i 

Värmlands alla verksamheter. Breddinförandet är under pågående införande och startade i 

januari 2016. Canea One är ett wordbaserat standardsystem som avser dokumenthantering av 

styrande dokument. Vida är det interna namnet som Landstinget i Värmland använder på IT-

systemet. Styrande dokument beskriver hur en medarbetare ska arbeta vid ett specifikt tillfälle 

utifrån bland annat olika riktlinjer. Det har tidigare inte funnits något gemensamt 

dokumenthanteringssystem för styrande dokument, vilket är patient- och verksamhetskritiskt.  
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1.6.3 Val av forskningsmetod 

Kvalitativ forskning innebär datainsamling som fokuserar på exempelvis kvalitativa 

intervjuer, tolkande analyser och analysmetoder av textmaterial (Patel & Davidson 2011). 

Vidare beskriver Merriam (1994) kvalitativa undersökningar som fokuserar på sammanhang 

och innebörd ett datainsamlingsinstrument för betydelse och mening vid 

informationsinsamling och analys av information. Människor är lämpade för den typen av 

uppgift likaså när det gäller observationer, intervjuer och analyser (Merriam 1994). Enkäter 

det vill säga frågeformulär och också en teknik som bygger på frågor för att samla in 

information (Patel & Davidson 2011). En enkätundersökning kan vara till en fördel för att nå 

många människor och få en hög svarsfrekvens om ämnet intresserar människorna som deltar. 

Anledning till att den här studien bygger på intervjuer istället för en enkät beror delvis på att 

enkäter kan upplevas som opersonligt och svaren kan vara missvisande (Patel & Davidson 

2011). En enkätstudie hade varit till en fördel om studien baserades på hela breddinförandet 

av IT-systemet Canea One.  

 

1.6.4 Hur intervjuerna genomfördes 
För att samla in relevant empiri utfördes personliga intervjuer på fem användare. 

Projektledaren för IT-systemet intervjuas för att få en förståelse för hur införandet fungerar 

inom organisationen. Användarna svarade på intervjufrågor som har utformas utifrån 

litteraturöversikten och sammanställts i en intervjuguide (Bilaga 2). För att förenkla 

utformningen av intervjufrågorna upprättades en översiktlig modell över litteraturöversikten 

(Se Bilaga 3). Empirin som samlas in kommer analyseras utifrån teori och tidigare forskning 

inom området.  

 

1.6.5 Val av respondenter 
Användarna som kommer väljas ut och intervjuas i den här studien kommer benämnas 

respondenter. Respondenterna är fem stycken användaren av systemet och projektledaren för 

införandet av systemet. Svaren från intervjuerna kommer sammanställas och finnas 

tillgängligt i kapitlet genomförande och resultat. I texten som finns under kapitlet 

genomförande och resultat har jag valt att använda ordet hen, eftersom det inte spelar någon 

roll om det är en kvinnlig eller manlig respondent. Användarna kommer att utses tillsammans 

med projektledaren för IT-systemet Vida.  

 

Roller som finns i systemet 

I systemet Vida finns olika roller. Roller som kommer beröras i den här studien är främst 

rollen läsare och rollen producent. Rollen som läsare innebär att användaren det vill säga en 

medarbetare inom Landstinget i Värmland använder systemet i sitt dagliga arbete genom att 

söka och läsa dokument. Rollen som producent innebär för användaren att vara med i 

processen för att skapa, skriva och publicera ett nytt eller redan befintligt dokument. Den som 

är producent använder även systemet som läsare. 

 

Kort beskrivning av respondenterna 
Respondent1 - Har två roller i systemet det vill säga läsare och producent.  

Personlig intervju utförd 3/5-16. 

 

Respondet2 - Har två roller i systemet det vill säga läsare och producent.  

Personlig intervju utförd 3/5-16. 

 

Respondent3 - Är läsare och producent i systemet men har även en administrativ rättighet 

samt arbetar som kvalitetssamordnare. Kvalitetssamordnare innebär bland annat att 



7 
 

genomföra interna revisioner och bevaka att krav följs. Respondent3 arbetar administrativt 

med bland annat dokumentstyrning vilket innebär att dokumentgranska alla dokument.  

Personlig intervju utförd 3/5-16. 

 

Respondent4 - Är läsare, producent och kvalitetssamordnare i systemet.  

Personlig intervju utförd 13/5-16. 

 

Respondent5 - Är läsare och producent i systemet.  

Telefonintervju utförd 18/5-16.  

 

Projektledare för systeminförandet. Telefonintervju utförd 21/4-16.  

 

1.6.6 Litteratursökning 
Artiklar, litteratur och tidigare forskning har samlats in genom Karlstads universitets 

bibliotek, databasen OneSearch, genom två portaler för publicerade uppsatser Diva.se och 

uppsatser.se. Även hemsidor som Computer Sweden och andra relevanta hemsidor har 

används. Relevanta sökord för studien har använts: IT-system, standardsystem, användare, 

användning, användbarhet, usability, införande och implementering. Tidigare kurslitteratur 

och litteraturtips har också undersökts. Tidigare litteratur från kurser inom min utbildning har 

använts, det vill säga en hel del affärssystemslitteratur. Det är användbart utifrån den aspekten 

att flera forskare och författare inte enbart tar upp affärssystem utan även berör generell 

information om bland annat standardsystem och införande. Det är relevant att studera 

standardsystem eftersom studien baseras på ett standardsystem det vill säga Canea One.  

 

1.6.7 Etiska överväganden  
Etiska frågor beaktas vid två tidpunkter i en kvalitativ fallundersökning, tidpunkterna är under 

informationsinsamling och vid publikation av resultatet (Merriam 1994).   

Merriam (1994) refererar till Walker (1980) som belyser fem specifika problem som en 

fallstudieforskare måste beakta och ta hänsyn till: 

 

 Forskarens engagemang och förhållande till situationen som studeras eller de 

frågeställningar som finns. 

 Anonymitet 

 Konfidentialitet 

 Intressegrupper som vill ha och få kontroll över resultat från undersökningen. 

 Läsarnas oförmåga att skilja mellan forskarens tolkning av information. 

 

Vidare beskriver Merriam (1994) det svåra med att avgöra eventuella risker för deltagarna vid 

planering av en fallundersökning. Det är inte alltid möjligt att få deltagarens godkännande 

samt informera vederbörande innan deltagarna fastställs för intervju (Merriam 1994). 

En vanlig teknik för att samla in information är intervjuer vilket kan medföra etiska problem 

så som för- och nackdelar med hur frågorna strukturerats, respondenternas uppträdanden, 

ofullständig information från intervjuaren eller att respondenterna känner sig tvingade att ge 

svar. Eftersom forskaren filtrerar och värderar informationen som samlats in kan analysen av 

informationen som samlats in bidra till etiska problem. Genom att forskaren tar ställning till 

och därmed avgör vad som är viktig och ska uppmärksammas kan det vara riskfyllt att 

utesluta information (Merriam 1994). Det är viktigt att vara objektiv, noggrann, ärlig samt ge 

en trovärdig verklighetsuppfattning. 
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Patel och Davidson (2011)  beskriver fyra viktiga etikregler det vill säga informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som formulerats av 

vetenskapsrådet på en övergripande nivå. Jag ska ta hänsyn till etikreglerna genom att 

informera berörda parter och respondenter om uppsatsens syfte, delaktighet för 

korrigeringsläsning samt resultatet av studien. Respondenterna i undersökningen ska få 

möjlighet att läsa ett introduktionsbrev (se Bilaga 1) inför en eventuell intervju och 

deltagande. Respondenterna kommer välja om de vill vara anonyma och eventuella 

personuppgifter kommer att skyddas, företag eller organisation som berörs har fått en 

förfrågan om att använda och publicera dess namn. Uppgifterna som samlas in ska enbart 

användas för den här rapportens studie.  

1.6.8 Reflektioner  

Jag är medveten om att det finns flera viktiga faktorer att studera i samband med ett 

systeminförande men denna fallstudie kommer fokusera på användarnas upplevelser av 

införande och användbarhet. Eftersom frågor gällande validitet, reliabilitet och etik beaktas är 

det viktigt att leverera slutsatser och kunskaper som är trovärdiga. Resultatet ska 

överensstämma med verkligheten vilket kan beaktas genom triangulering som innebär att 

kontrollera eventuella tolkningar med respondenterna. Respondenterna har valt att vara 

anonyma och en sammanställning av intervjusvaren har skickats till samtliga respondenter. 

Det ska finnas logik och sammanhang i resultatet det vill säga tydliggörande av teoretiskt 

perspektiv och utgångspunkter som varit styrande, beskrivning av studiens genomförande och 

hur slutsatser framkommit av den tillgängliga informationen. Resultatet kommer publiceras 

via diva.se och vara användbart främst för LiV men också för systemleverantören Canea, 

studenter, forskare samt andra organisationer och företag. Utifrån analysen och 

frågeställningar som finns i rapporten kan slutsatser identifieras och fastställas.  
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2. Litteraturöversikt 
 

2.1 Organisation 

Organisation är ett vanligt förekommande begrepp, staten eller en kommun kan ha startat upp 

en organisation för ett givet mål och då kan organisationen vara ett verktyg för att nå målet 

(Forslund 2013). Inom en organisation kan det finnas flera olika mål (Forslund 2013). Det 

finns olika former av organisationer exempelvis en offentlig organisation, i offentliga 

organisationer kan det vara landsting, stat eller kommun som ansvarar för organisationen 

(Forslund 2013). Det är medborgarna som är ägare och de offentliga organisationerna är 

politiskt styrda (Forslund 2013). Sedmak och Longhurst (2010) hävdar att IT-system är 

mycket beroende av dess utformning och användning relaterat till dess organisatoriska 

sammanhang. 

 

I en modern IT-organisation är begreppet kunskapsorganisation viktigt, vilket innebär att 

människor inte är utbytbara (Görling 2009). Medarbetarna betraktas som kreativa och ska 

tillhandahålla förutsättningar för att på bästa sätt använda kunskapen som medarbetarna har 

(Görling 2009). En kunskapsintensiv organisation baseras på att individen är ambitiös, tar 

eget ansvar och arbetar målmedvetet (Görling 2009). För att möjliggöra det beskriver Görling 

(2009) förutsättningar för individen vilket innebär att det ska vara enkelt att lösa eventuella 

problem, tillgängliga verktyg, administration, motivation samt stimulering för en god 

prestation. Vidare beskriver Görling (2009) att en organisation med engagerade och 

motiverade individer kan resultera i att arbetsuppgifter inte alltid blir utförda på det bästa och 

mest korrekta sättet. 

 

2.2 IT-system 
IT-system är betydelsefullt för de flesta organisationer och syftet är att det specifika systemet 

eller de system som finns inom organisationen ska stödja och realisera verksamhetens mål 

(Artman et al. 2010). IT-system kan behövas i företagets kärnverksamhet och bidra till 

mervärde, det kan även stödja kontakt med andra delar av verksamheten eller dess kunder 

(Artman et al. 2010). Vidare beskrivs att ett interaktivt system inte kan skapa och uppfylla 

verksamhetens mål, för att uppfylla det måste systemet användas av någon (Artman et al. 

2010).  

 

Ett IT-system kan ha flera olika syften det vill säga vara anpassade för att underlätta ett 

specifikt ändamål exempelvis för kommunikation eller information mellan människor och 

organisationens verksamheter (Beynon-Davies 2013). Funktioner och egenskaper är viktiga 

för att kunna utvärdera systemets värde eller framgång. Funktionalitet, användbarhet och 

nytta är tre egenskaper som möjliggör ett IT-systems avsikt att fungera mellan teknik och 

verksamhet (Beynon-Davies 2013). Funktionalitet avser vad IT-systemet tillhandahåller 

medan användbarhet avser hur IT-systemet används. Användbarhet är en mått på hur enkelt 

systemet är att använda för det specifika ändamålet. Det handlar om att användaren 

interagerar med systemet för att utföra en uppgift (Beynon-Davies 2013). 

 

2.2.1 Standardsystem 
Standardsystem är ett hjälpmedel som ska tillgodose behov, användas som ett lätthanterligt 

och komplett stöd för verksamheten (Nilsson 2009). Standardsystem har utvecklats för att 

motsvara olika verksamheters krav, behov och är en standardiserad programvara (Nilsson 

2009). Det finns beprövade erfarenheter, kunskaper och skalfördelar eftersom 

standardsystemet inte behöver uppfinnas på nytt (Nilsson 2009). För att kunna få en 

fungerande IT-lösning är det viktigt med anpassningar till skillnad från ett egenutvecklat 
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system (Nilsson 2009). Vidare beskriver Magnusson och Olsson (2008) standardsystem som 

ett redan färdig system som säljs eller köps i ett befintligt skick. Vilket innebär att tidigare 

arbetsprocess kan behöva anpassas utefter systemets funktionalitet beroende på hur bra 

systemet passar verksamhetens processer (Magnusson & Olsson 2008). Standardsystem kan 

även vara framtagna genom bästa lösningen i en specifik bransch vilket innebär att 

standardsystem kan vara branschinriktade och specifikt anpassade för ett eller flera ändamål 

(Magnusson & Olsson 2008). 

 

2.3 Användare 

“Med användare menas de som kommer att integrera med systemet för att genomföra 

uppgifter i arbetet eller i andra sammanhang det vill säga de verkliga användarna av ett 

system” (Gulliksen & Göransson 2002). Under ett systeminförande är det viktigt att utbilda 

användarna av systemet och därmed avse både tid och kostnad för det (Markus et al. 2000). 

För att undvika tidspress och stress för användarna är det viktigt att projektledaren agerar, 

prioriterar och disponerar tiden på rätt sätt (Markus et al. 2000). Markus et al. (2000) 

beskriver negativa reaktioner som kan uppstå eftersom användare eller kunder har svårt att 

förstå och acceptera ett nytt system. Ett IT-system kräver att användaren behöver tid för att 

lära sig men i längden är det lönsamt både tids- och kostnadsmässigt eftersom verksamhetens 

processer förmodligen effektiviseras och blir mer produktiva vilket bidrar till nöjda användare 

(Markus et al. 2000). För att uppnå nytta som exempelvis effektivitet eller produktivitet är den 

faktiska användningen central eftersom genom användningen från medarbetarna uppstår 

verksamhetsnytta och värdeskapande när systemet kan användas på ett effektivt sätt (Artman 

et al. 2010).  Ett vanligt sätt att involvera användaren under införandet av IT-system är genom 

utbildning, det är viktigt att användaren involveras så tidigt som möjligt eftersom det bidrar 

till en ökad kompetens hos användaren vilket också ökar IT-systemet acceptans (Magnusson 

& Olsson 2008). I organisationer finns det flera olika användare av IT-system, en eller flera 

användare kan exempelvis ha en roll i systemet som innebär skrivrättigheter i systemet medan 

vissa användare enbart har läsrättigheter i systemet Karlsson och Palm (2010).  

 

 

2.3.1 Användning 
I samband med användning av ett IT- system kan frågor definieras gällande exempelvis: 

användbarhet, användargränssnitt och inställning till användning (Beynon-Davies 2013). 

Användbarhet avser normalt definierade användargrupper och en definierad uppsättning 

uppgifter. Utformningen av ett användargränssnitt måste utformas genom användarens roll 

och vilka arbetsuppgifter som ska genomföras och utföras (Beynon-Davies 2013). 

Användning är som tidigare beskrivet hur enkelt systemet är att använda för de ändamål som 

systemet är konstruerat för (Beynon-Davies 2013), det vill säga de uppgifter som kan utföras 

genom gränssnittet. (Nielsen 1993) beskriver hur det kan utvärderas ur fem dimensioner: 

 

 Hur lätt det är att använda gränssnittet. 

 Hur lätt det är för att användaren att komma ihåg vad som lärts ut. 

 Hur effektivt det är att använda. 

 Gränssnittet ska vara enkelt och bidra till att användarna gör färre fel. 

 Användarna ska vara nöjda med att använda gränssnittet i systemet.  

 

 

2.4 Införande 

“Införande handlar ofta om att introducera systemet i verksamheten och sätta det i drift” 

(Gulliksen & Göransson 2002). Vilket innebär att användarna ska få möjlighet till bland annat 
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utbildning, handböcker, dokumentation och support. Vidare beskriver Gulliksen och 

Göransson (2002) att införandet av ett system som ska stödja verksamheten måste utföras på 

ett genomtänkt sätt. Detta för att minska problem som kan uppstå vid ett införande, 

exempelvis om användarna ska börja använda systemet utan varken introduktion eller 

support, om dessa faktorer inte fungerar i införandet har systemet få möjligheter att bli 

framgångsrikt (Gulliksen & Göransson 2002). Processen för införande måste starta och 

planeras tidigt i utvecklingsarbetet för att motverka en överraskning i slutet av projektet. 

Delleveranser av systemet kan vara bra eftersom verksamheten kan starta upp och börja 

använda och dra nytta av systemet successivt, vilket gör användarna mer bekanta med 

systemet och därmed undgår en allt för stor omställning vid införandet (Gulliksen & 

Göransson 2002). I och med införande beskriver Gulliksen och Göransson (2002) som en ny 

startpunkt för användbarhetsdesignprocessen eftersom det kommer krävas uppdateringar och 

vidareutveckling av systemet. 

 

Införande av ett IT-system består av lärande, förståelse och kommunikation (Engström 2013). 

Vilket innebär att kommunicera idéer, erfarenheter och kunskap samt tillgängliggöra 

informationsmaterial och projektplaner för att introducera och kommunicera det nya systemet.  

Engström (2013) beskriver användarperspektivet och faktorer som är viktiga att studera vid 

införande av IT-system. Engström (2013) skiljer på subjektiva faktorer och organisatoriska 

faktorer.  

 

Subjektiva faktorer innebär användarnas intressen, attityder, värderingar, motivation och 

upplevelse av användbarhet samt nytta. Engström (2013) beskriver faktorer som kan avgöra 

och förklara resultatet av ett systeminförande. Användarperspektivet och acceptans är 

utgångspunkt till hur involverade användarna är, engagemang, motivation, deras intresse, 

förhållning och attityd att använda och ta till sig teknik samt tidigare erfarenheter (Engström 

2013). Vidare beaktas även nytta det vill säga vad en användare utvinner av systemet och 

användbarhet som grundar sig i om systemet upplevs som enkelt (Engström 2013).  

 

Organisatoriska faktorer innebär och berör frågor på en organisatorisk nivå det vill säga 

status, kompetens, infrastruktur, social påverkan och förändringsprocess. Engström (2013) 

beskriver faktorer som påverkar införande av IT-system, användarnas skicklighet och 

kompetens, position i organisationen, social påverkan som kan innebära hur andra personer 

påverkar användandet, teknisk infrastruktur som ska stödja användandet. Utifrån 

användarperspektivet förändras arbetssätt beroende på yrkesroller i samband med införande 

och användande av ett IT-system (Engström 2013). 

Beynon-Davies (2013) beskriver när ett system har införts i en organisation uppstår effekter i 

två former som dels gäller frågor om användning och frågor rörande individer, grupper eller 

organisationen som helhet. Användning och inverkan är båda kritiska ingångar till en 

bedömning av framgång eller misslyckande av ett IT-system (Beynon-Davies 2013). 

 

Karlsson och Palm (2010) beskriver en illustration från Academy som ska underlätta 

användarnas arbete genom att få en förståelse för systemets helhet i tre steg det vill säga nytta, 

verksamhetsprocesser och utbildning.  

 

Nytta 
Användaren ska få förståelse för vad systemet ska bidra med både för användarens enskilda 

arbete samt för organisationen som helhet.  

För att bli framgångsrik i att införa ett system måste organisationen vara väl förberedd 

(Carlshamre & Rantzer 2001). Det innebär att involvera människor från den mottagande 
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verksamheten i utveckling, analys, design och utvärdering (Carlshamre & Rantzer 2001). Den 

mottagande organisation måste bland annat informeras om vad som händer och hur det 

kommer att påverka den enskilde medarbetaren (Carlshamre & Rantzer 2001). 

 

Verksamhetsprocesser 
En beskrivning av hur systemet ska användas i den specifika verksamheten och användarens 

dagliga arbete.  

Arbetsprocesser kan förändras vid ett införande av ett IT-system i en organisation, därför är 

samverkan, kommunikation, förberedelse samt utbildning och förankring i alla verksamheter 

som berör organisationen (Meding 2015). Magnusson och Olsson (2008) beskriver ett flertal 

faktorer som presenteras nedan och kan utgöra problem och svårigheter vid införande av ett 

IT-system. Dessa processer styr användandet och de kan beaktas om systemet ska anpassas 

till verksamheten eller om verksamheten ska anpassas utefter systemet. Medarbetarnas 

förståelse, förtroende och acceptans ökas genom utbildning och involvering i ett tidigt skede 

och förenklar införandet av ett IT-system. 

  

Ledning - Strategi, ledarskap, stöd och kompetens. 

Projekt - Grupper, ledning och planer.  

Organisation - Kultur, förändring, process och kommunikation.  

System - Teknik, utbildning och användare. 

 

Utbildning 
Ska erbjudas till användare för förståelse och övning i systemet.  

Meding (2015) beskriver att det behöver säkerställas att slutanvändarna är bekväma med de 

nya arbetsflödena som det nya systemet innebär. Därför är både tillgång till utbildning och 

dokumentation viktigt eftersom slutanvändarna ska kunna hantera svårigheterna som kan 

uppstå samt dokumentation i form av systembeskrivelse och manualer (Meding 2015).  

Det handlar även om utbildning för användarna och någon som marknadsför och företräder 

systemet (Engström 2013). Användarnas förhållningssätt, engagemang och uppfattning till 

införandet och IT-system är något som en organisation behöver studera. Vidare kan också det 

politiska perspektivet påverka eftersom det finns olika värderingar som måste beaktas och tas 

hänsyn till när ett IT-system införs (Engström 2013). 

 

Information och Kommunikation 
Kommunikation är ett fritt flöde av information som möjliggör att data kan delas mellan olika 

parter (Bowersox et al. (2007). Kommunikation kan se olika ut och variera beroende på vilken 

verksamhet som studeras (Akkermans & Van Helden 2002). Vidare beskriver Akkermans och 

Van Helden (2002) kommunikation som kan förbättras genom att studera den, det vill säga 

om det är en öppen kommunikation mellan exempelvis avdelningar eller om 

kommunikationen behöver förbättras. Anledningen till att kommunikation kan behöva 

förbättras är för att underlätta fördelning av arbete och samarbete mellan olika avdelningar.  

 

2.5 Användbarhet 
Det viktigaste vid användbarhet är att systemet ska vara enkelt att använda, en annan viktig 

aspekt är resultatet det vill säga att systemet används på rätt sätt (Brundin 2011). Ett vanligt 

förekommande problem är att systemleverantörerna ofta tillför extra funktioner för att öka 

affärsnyttan vilket resulterar i missnöjda användare (Brundin 2011). Nöjda och effektiva 

användare resulterar i en ökad affärsnytta (Brundin 2011). Konsultföretaget Advince har 

använt en metod vid namn Sumi-testet ("Software Usability Measurement Inventory") för att 
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mäta användbarhet som utgår ifrån fem olika perspektiv: Påverkan, effektivitet, hjälpsamhet, 

styrbarhet och lärbarhet (Brundin 2011). 

 

I användningsfasen finns mycket av framgångarna från ett systeminförande (Sternard et al. 

2011). Användarnas attityder spelar in och därför föreslår Sternard et al. (2011) en 

undersökning av faktorer som påverkar användartillfredsställelse. Vidare beskriver Sternard et 

al. (2011) TAM (Teknik Acceptans Modellen) som utgår och förklarar användning och 

beteendemässiga avsikter som antar upplevd användarvänlighet och upplevd användbarhet. 

Upplevd användbarhet innebär hur individen i fråga upplever systemet som hjälp för att 

förbättra arbetsinsatsen medan upplevd användarvänlighet avser individens grad av 

ansträngning vid användandet (Sternard et al. 2011). Systemets användarvänlighet influeras 

av systemet, informationskompetens, personliga- och tekniska egenskaper medan de 

organisatoriska aspekterna såsom prestanda, funktionalitet och manualer påverkar systemets 

användbarhet (Sternard et al. 2011). 

 

Carlshamre och Rantzer (2001) beskriver ett talesätt, om det inte är användbart, är det 

värdelöst. Carlshamre och Rantzer (2001) påpekar även att det finns andra viktiga aspekter, är 

det inte funktionellt är det värdelöst och om systemet inte kan säljas är det värdelöst, även pris 

spelar stor roll. Vidare påpekar Carlshamre och Rantzer (2001) att det finns andra egenskaper 

som är nödvändiga för en framgångsrik produkt och om det är stort fokus på användbarhet 

kan det vara på bekostnad av andra kvalitativa egenskaper. Cooper (2004) beskriver 

datoriserade verktyg som svåranvända, han menar att tidigare utvecklades många system av 

programmerare och ingenjörer. När systemen skulle utvärderas beaktades enbart flexibilitet, 

prestanda, funktionalitet och bortsåg från hur komplicerat det skulle bli att använda systemet 

och hur många timmar som skulle behövas för att lära sig använda systemet i vardagen. 

Poulymenakou och Holmes (1996) beskriver ledningsgrupper och chefer som i första hand ser 

till effektivitetsvinster från införandet av teknik. Det fokuseras ofta på de strukturella 

elementen i ett förändringsarbete det vill säga maskiner som kan ersätta människans arbete. 

Vidare beskriver Poulymenakou och Holmes (1996) människor som en integrerad del i 

arbetssystem och istället kan motsatsen bevisas, det vill säga genom att öka effektiviteten så 

kan systemet fungera ineffektivt och vinsterna kan därmed inte uppväga kostnaderna för 

innovationen. 

 

Eriksson (2008) beskriver icke-funktionella krav som ska beskriva hur systemet ska fungera. 

Icke-funktionella krav har betydelse för hur en eller flera användare uppfattar systemet 

eftersom icke-funktionella krav beskriver bland annat användbarhet och prestanda även 

tillförlitlighet och underhållbarhet (Eriksson 2008). Icke-funktionella krav är både tids- och 

kostnadskrävande speciellt om de upptäcks försent eftersom det finns svårigheter i att tillföra 

egenskaper som är icke funktionella efteråt (Eriksson 2008). Vidare beskrivs att brister i 

användbarhet måste ändras genom att korrigera stora delar av användargränssnittet, det 

fungerar inte att enbart göra små justeringar av brister i användbarhet. Det finns ofta krav på 

att systemet ska vara enkelt att använda eller att systemet ska ha en god användbarhet. 

Användbarhetskraven ska kunna beskrivas för mätning och testning (Eriksson 2008). 

Användbarhet handlar om hur enkelt det är att använda systemet, användargränssnittet hos 

systemet ska överensstämma med dokumentation det vill säga förenkla användningen vid 

problem (Eriksson 2008). 

Gulliksen & Göransson (2002) refererar till Nielsen (1993) som har utformat fem punkter 

som ska beskriva innebörden av användbarhet. 
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Lätt att lära 

Det ska vara enkelt för användaren att lära sig och komma igång med systemet. 

Effektivt 

Systemet ska vara effektivt och enkelt att arbeta med när användaren har lärt sig systemet.  

Lätt att komma ihåg 

Det ska vara enkelt för användaren att komma ihåg hur systemet fungerar även om 

användaren inte arbetat i systemet under en längre period.  

Fåtal misstag 

Användaren ska endast kunna göra några misstag i systemet och ska kunna gå tillbaka tills 

innan felet inträffade.  

Tilltalande 

Det är viktigt att systemet är tilltalande och att användaren tycker om att arbeta i det.  

Gulliksen & Göransson (2002) har gjort en svensk översättning på den internationella 

standarden ISO 9241-11 som stadgades 1998: 

”Användbarhet är den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 

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

ett givet användningssammanhang” 

Vidare presenteras Gulliksen & Göranssons (2002) definitioner på ändamålsenlighet, 

effektivitet, tillfredsställelse samt användningssammanhang:  

Ändamålsenlighet 

Ändamålsenlighet definieras som: ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål”  

Effektivitet 

Effektivitet definieras som: ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och 

fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål”  

Tillfredsställelse 

Tillfredställelse definieras som: ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid 

användningen av en produkt”  

Användningssammanhanget 

Slutligen definieras användningssammanhanget som: ”användare, uppgifter, utrustning 

(maskinvara, programvara och annan materiell) samt fysisk och social omgivning i vilken 

produkten används”  

Gulliksen och Göransson (2002) beskriver att ovanstående definition av användbarhet är 

konkret och värdefull att använda för att få en förståelse för begreppet.  
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3. Genomförandet och Resultat 

 

3.1 Projektledarens syn på införandet 
 

Figur 1 sammanfattar vad som framkommit i samtalet med projektledaren. 

 

Figur 1: Beskrivning av införandet utifrån projektledaren. 

 

Arbetet med införandet startade med att informera på ledningsnivå, det vill säga informera om 

vad systemet ska tillhandahålla, vad systemet ska tillföra organisationen som helhet samt hur 

systemet fungerar. Landstinget i Värmland är en stor organisation med många olika 

verksamheter, en verksamhet kan exempelvis vara en specifik vårdavdelning, det kan även 

vara en IT-avdelning eller en ekonomiavdelning. Vidare beskriver projektledaren att den som 

är ansvarig för införandet i respektive verksamhet får en checklista som avser olika steg i hur 

införandet fungerar. Den som är ansvarig kan exempelvis vara en verksamhetschef eller 

någon medarbetare som är utsedd i den specifika verksamheten. Den som är ansvarig för 

införandet i respektive verksamhet ska informera om vilka personer det vill säga medarbetare 

som kommer ha olika användarroller i systemet, det vill säga om en användare exempelvis är 

en producent som för in och skapar dokument eller en användare som kommer agera som 

läsare det vill säga söka och läsa dokument. Användare som kommer skapa och föra in 

dokument i systemet får en producentutbildning av projektledaren som avser hur systemet 

fungerar och hur dokumenten ska föras in. Alla användare som agerar som läsare i systemet 

får innan driftsstart en utbildning och information av projektledaren i trettio minuter. 

 

Projektledaren ansvarar i dagläget för all utbildning och support av systemet för användarna. 

Breddinförandet innebär att IT-systemet ska införas i alla verksamheter inom organisationen 

och användas av alla medarbetare inom Landstinget i Värmland. Första mötet med de 

anställda inom en specifik verksamhet bokar projektledaren in, sen har den som är införande 
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ansvarig ansvar för att boka in projektledaren för vidareutbildning. Problem som redan 

identifierats med införandet är att den som är ansvarig för införandet i en specifik verksamhet 

inte alltid följer planen för checklistan och bokar projektledaren i tid. 

 

Totalt är det cirka sjuttio stycken verksamheter som ska införa IT-systemet, i dagsläget är 

pilotverksamheten och tre andra verksamheter i drift och cirka tio verksamheter har påbörjat 

arbetet med att lägga över dokument. Fem verksamheter ska i dagsläget få utbildning för att 

kunna påbörja arbetet med att föra in dokument i systemet. Projektet bygger enligt 

projektledaren på information, utbildning och det personliga mötet med medarbetaren vilket 

anses som viktigt för att underlätta inlärning. Det finns också ett förslag på att skapa en film 

med en skriven instruktion för att underlätta inlärning. Vidare beskriver projektledaren att det 

har gjorts en omvärldsbevakning av andra organisationer, företag och landsting som har fört 

in liknande system. Det har gjort för att få lärdom och förhindra problem vid införandet. 

Projektledaren har identifierat att det är viktigt att disponera mycket tid för sökfunktionen i 

systemet. Enligt projektledaren är det personliga mötet viktigt för att utbilda medarbetare det 

vill säga användare av systemet. 

 

Beroende på vad användaren har för roll i systemet så finns det olika utbildningar. En 

användare som är producent och läsare får en utbildning på tre timmar och utbildningen avser 

bland annat hur systemet är uppbyggt, olika funktioner som finns i systemet, hur dokument 

skapas samt hur dokumenten kan läsas. Under utbildningen kan användaren prova att skapa 

dokument i en testmiljö. Projektledaren är på plats och hjälper användarna när systemet börjar 

köras i skapt läge eftersom befintliga och nya dokument ska skapas. Vidare beskriver 

projektledaren om en användare inte kan närvara vid utbildningstillfället har övriga 

medarbetare samt införandeansvarig ansvar för att visa hur systemet är uppbyggt och hur det 

fungerar.   

 

3.2 Intervjuguide 

Organisation – Det har enbart ställts frågor som avser om användaren är medveten om varför 

det införs ett nytt IT-system. Vilka mål som ska tillgodoses har inte beskrivits utan enbart om 

användaren är medveten om att det finns några. 

 

IT-system – Är en central del för att kunna ställa frågor om ett systeminförande och systemets 

användbarhet. Därför har frågor rörande systemet varit aktuella. 

 

Användare – En förutsättning för denna studie är att det finns användare inom organisationen 

som använder IT-systemet och kan beskriva hur de påverkats och upplevt systeminförandet. 

 

Införande – Är viktigt eftersom fallstudien handlar om användares upplevelse av 

systeminförandet. 

 

Användbarhet – Är även det viktigt eftersom fallstudien handlar om användares upplevelse av 

systemets användbarhet.  
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3.2.1 Svar från användarrespondenterna  

 

Organisation 

Samtliga respondenter är medvetna om varför det införs ett nytt IT-system för styrande 

dokument inom organisationen.  

 

IT-system 

Det har konstaterats att systemet stödjer samtliga respondenters dagliga arbete, de är 

medvetna om varför systemet ska användas i det dagliga arbetet. I systemet har Respondent1 

mest nytta av de dokument som används inom den specifika verksamheten hen arbetar inom 

men sägs även ha nytta av gemensamma dokument. Systemet medför att alla anställda ska 

kunna utföra arbetet på samma sätt och ha tillgång till den senaste versionen av dokument 

(Respondent1). Respondent2 är medveten om varför systemet ska användas för sitt eget 

arbete och vad det ska bidra med för organisationen som helhet. Systemet är mer tillgängligt 

eftersom det är gemensamt för alla medarbetare och andra verksamheters dokument kan ses 

vid behov (Respondent2). Respondent3 tycker det är bra att systemet samlar all 

dokumentation och delar övergripande dokument som gäller organisationen som helhet. Det 

är bra att ha tillgång till andra verksamheters dokument och dokument som tidigare funnits på 

intranätet (Respondent3). Respondent4 vet vad systemet ska bidra med för sitt eget arbete 

samt för organisationen som helhet. Det är bra att alla använder samma 

dokumenthanteringssystem, Respondent5 kommer inte ha nytta av andra verksamheters 

dokument, bara dokument för den specifika verksamheten. 

 

Användare 

Samtliga respondenter har blivit erbjudna utbildning och övning i systemet, de använder 

systemet i sitt dagliga arbete. Respondent1 och Respondent5 har arbetat som läsare av 

styrande dokument i det tidigare systemet, producera och skapa dokument är något som är 

nytt för dem. Respondent2 har arbetat i det tidigare dokumenthanteringssystemet och tror sig 

ha en fördel av det. Respondent3 och Respondent4 har haft likande arbetsuppgifter i det 

tidigare systemet för styrande dokument. 

 

Införande 

Under utbildningen fick Respondent1, Respondent2 och Respondent5 en textuell beskrivning 

av systemet medan Respondent3 och Respondent4 saknade skriftliga instruktioner under 

utbildningen. Det tillkommer inte några nya rutiner och arbetssättet har inte förändrats sen 

innan systemet infördes (respondent1). Respondent1, Respondent2 och Respondent5 har fått 

utbildning för att kunna arbeta som en producent i det nya systemet. Respondent3 har fått 

utbildning för att kunna arbeta som en producent, vidare har även Respondent3 fått utbildning 

som administratör och varit med vid utbildning av andra producenter. Respondent1 tror sig ha 

fått en bra utbildning som producent och upplevde utbildningen som bra men hen tror sig lära 

mer när hen arbetar mer med det. Respondent5 upplevde producentutbildningen som bra, 

utbildningen var på en bra nivå där hen praktiskt fick öva på verkliga arbetsuppgifter i en 

testmiljö. Respondent1 och Respondent5 medverkade inte vid utbildningen som läsare i 

systemet men det gjorde Respondent2, Respondent3 och Respondent4. Respondent1 har 

navigerat sig i systemet på egen hand och tycker att det fungerat bra men påstår att det kanske 

hade varit enklare om hen var med på utbildningen för läsare. Respondent4 har haft en 

producentutbildning som hen kallar för konverteringsutbildning i fyra timmar i en datasal, 

eftersom hen har fört över cirka 90% av alla dokument inom den specifika verksamheten som 

fanns i det tidigare systemet. En medarbetare beskriver att utbildningen har fungerat väldigt 

bra och tror sig ha fått tillräckligt med utbildning även om det är svårt att svara på så uttrycker 
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hen att inget saknades (Respondent4). Det var en bra förklaringsgrad på utbildningen och 

systemet verkar bli bra (Respondent2). Respondent5 har fått tillräckligt med utbildning, bra 

utbildning för att introducera sig i systemet och tror problem uppstår först när hen skapar eget. 

Respondent5 tycker utbildning och information har kommunicerats bra, införandet har 

fungerat väldigt bra, smidigt och upplever systemet som enkelt. 

 

En medarbetare påstår att det var en bugg i systemet vid utbildningstillfället, men fick inte 

svar på det under utbildningstillfället (Respondent2). Respondent2 har även fått en läsar-

utbildning på en halvtimme, där fokus var att söka och hitta befintliga dokument. 

Respondent2 tror att hen fått tillräckligt med utbildning och beskriver att det kommer dröja ett 

tag innan kommer producera ett dokument. Vilket Respondent2 beskriver som att hen kanske 

har glömt bort saker som tagits upp under utbildning. Det är svårt att säga om något saknades 

under utbildningen men fick material som kan ses tillbaka på (Respondent2). En medarbetare 

beskriver att systemet körs i skarpt läge, hen har inte haft behov av att läsa dokument 

eftersom det enbart varit befintliga dokument (Respondent2). Under utbildningen fick 

samtliga respondenter öva på att föra in dokument i en testmiljö. Respondent1, Respondent2 

och Respondent5 beskriver att det finns support det vill säga personer som är mer insatta i 

systemet, de vet vem som ska kontaktas vid funderingar, frågor eller problem. Respondent1, 

Respondent4 och Respondent5 vet inte om det finns några manualer eller hjälpmedel det vill 

säga hjälpikoner i systemet. Respondent1 är nöjd med utbildningstillfället och tycker det 

känns bra att det finns någon annan att fråga exempelvis kvalitetssamordnare. 

 

Respondent3 har en viss administrativt rättighet i systemet och är verksamhetsadministratör 

vilket innebär att hjälpa andra som har problem och frågor eller om det behöver göras några 

förändringar i systemet. Respondent3 var även med i pilotverksamheten och beskriver att det 

har tillkommit förändringar i systemet. Hen skulle önska att utbildning som genomförs i 

breddinförandet även når Respondent3s verksamhet. Under pilotprojektet har Respondent3 

varit med och utbildat andra användare men har inte varit med och utbildat under 

breddinförandet. 

 

Under utbildningen fick Respondent4 öva på arbetsuppgifter i testmiljö, hen har inte upplevt 

någon skillnad på systemet under utbildningen som när det körs i skarpt läge, det enda hen ser 

som en nackdel är att det kan vara svårt att komma ihåg allt som lärdes ut under utbildningen. 

Vid behov av support kontaktar Respondent3 och Respondent4 projektledaren eftersom de 

även agerar som support åt andra kollegor och användare av systemet. Respondent3 sägs ha 

fått tillräckligt med utbildning, men ser behov av mer utbildning och information i 

verksamheten för att hålla de nya uppdateringarna i systemet aktuellt. Respondent3 har även 

fått en administratörsutbildning och under utbildningstillfällen fått öva på riktiga 

arbetsuppgifter i en testmiljö. Respondent3 påpekar att hen inte fått tillgång till någon 

textuellbeskrivning för den specifika verksamheten som hen arbetar inom. Något som 

Respondent3 saknade vid införande var skriftliga instruktioner. Utseendet på startsidan kan 

förbättras samt vara "skräddarsydd" för alla olika verksamheter. Respondent3 funderar även 

på vad det finns för plan för det som funnits i det tidigare systemet det vill säga exempelvis 

olika versioner av dokument som ska finnas tillgängligt. 

 

Det som tas upp under utbildningen speglar det som ska göras i systemet (Respondent3). Vid 

utbildningen fick samtliga respondenter arbeta med verkliga arbetsuppgifter som ska utföras 

när systemet är i skapt läge. Respondent3 berättar även att producentutbildningen under 

pilotprojektet inte var i någon datasal utan systemet visades och testades på en skärm. 
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Användbarhet 

Samtliga respondenter har blivit erbjudna utbildning och övning i systemet. Systemet stödjer 

det dagliga arbetet, är enkelt att förstå och det är enklare att söka och kategorisera efter 

dokument i det nya systemet (Respondent1).  Det tillkommer inte några nya rutiner och 

arbetssättet har inte förändrats sen innan systemet infördes, det dagliga arbetet bedrivs på 

samma sätt som tidigare (Respondent1, Respondent2, Respondent5). Samtliga respondenter 

upplever systemet som trögt, fördröjt och med en viss väntetid. 

 

Systemet är ganska enkelt att använda, lättförståeligt, logiskt samt anpassat efter det som ska 

utföras (Respondent1). Det som anses svårt är att föra in, hitta vissa dokument, känna till 

vilka dokument som finns och kan därmed behöva leta sig fram (Respondent1). Respondent1 

upplever systemet som enkelt att lära sig och komma igång med, det är bra att sökrutan i 

systemet finns och är enkel att se. Resondent1 tycker det är enkelt att komma ihåg vad som 

ska göras när hen ska läsa dokument men upplever producentdelen som svårare. Respondent1 

tycker mer om det här systemet än det förra och har en positiv attityd till att använda 

systemet, det har inte varit överlapp eller något som har saknas i och med införandet. 

Respondent1 upplever producentdelen som många steg och roller. Vidare beskriver 

Respondent2 att det är många steg som ska genomföras och beskriver att vissa ikoner är 

komplicerade att förstå. Respondent2 skulle vilja bli meddelad om exempelvis en specifik roll 

har sett dokumentet och godkänt det. Systemet är bättre än det tidigare, det är en enklare 

sökfunktion och mer tillgängligt (Respondent2). Respondent2 tycker det är enkelt att söka och 

komma ihåg hur systemet fungerar som läsare. Det som Respondent2 upplever som svårt är 

att skapa dokument, hen har påträffat ett felmeddelande och fick gå tillbaka och börja om. 

Det tidigare systemet var svårt att söka och skriva i (Respondent2). Respondent2 tycker 

systemet är enkelt, förståeligt, är positiv till det nya systemet samt upplever rollen som läsare 

som enkel medan producent rollen upplevs som svårare. Sökfunktionen är jättebra där kan 

hen specificera och sortera dokument, Respondent2 lyfter även systemets "Mina att göra" som 

är specifikt för den rollen man har i systemet. 

 

Respondent3 beskriver att det finns en hjälpsymbol i systemet som inte är anpassad utefter 

varken den specifika verksamheten eller organisationen som helhet, utan är generell för 

standardsystemet. I pilotprojektet tyckte Respondent3 att det var det tydligare och enklare att 

följa innehållet i systemet tillskillnad från när systemet började köras i skapt läge. Systemet 

ger mer automatik, det finns exempelvis en befintlig dokumentmall och dokument id, version, 

datum och giltighetstid gjordes tidigare manuellt (Respondent3). Respondent3 är medveten 

om vad hen ska göra i systemet, det finns en egen vy, en egen flik och mina att göra. Systemet 

gör det enklare att navigera och hänvisar till rätt dokument och version (Respondent3). 

 

Systemet kan bli ännu bättre, startsidan kan exempelvis förbättras (Respondent3). Systemet 

upplevs som enkelt att använda (Respondent3). Vid fel eller förändringar i ett dokument 

måste flera personer/ roller involveras, vilket kan vara negativt eftersom det kan ta lång tid 

men kan även ses som positivt eftersom fler personer styrker det som står (Respondent3). 

Vidare beskriver Respondent3 att hen aktivt måste klicka på webbsidan vid användning av 

word som finns utanför dokumenthanteringssystemet. Det upplevs som enkelt att använda och 

en användare behöver inte logga in i systemet utan det räcker att en användare identifierat sig 

genom LiV (Respondent3). Vidare påstår Respondent3 att det är en fördel om man har 

kunskap i word framför det tidigare dokumenthanteringssystemet. Har man mer kunskap i det 

tidigare systemet kan man leta efter samma sak som finns i det systemet. Systemet är enkelt 
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att lära sig och komma igång med, det är effektivt att arbeta med förutom fördröjningen i 

systemet (Respondent3, Respondent5). Det är enkelt att lära sig och komma igång med men 

inte effektivt på grund av systemets tidsfördröjning (Respondent4). 

 

Enligt Respondent3 har det uppkommit problem i form av ursäkta tyvärr kan inte sidan 

öppnas. Det är enkelt att komma ihåg, även om hen inte arbetat i systemet under en period. 

Några ikoner kan vara förvirrande (Respondent3). Om ett fel uppstår, beroende på felet är det 

inte alltid så lätt att gå tillbaka (Respondent3). Respondent3 tycker om systemet och har en 

positiv attityd till systemet men tycker projektet saknar resurser. I början var inte allt logiskt, 

det var svårt att avgöra vad som var nytt men upplever det enklare nu eftersom hen har arbetat 

mycket i systemet (Respondent3). 

 

Respondent4 beskriver att systemet stödjer det dagliga arbetet, vet vad som ska göras när hen 

använder systemet, det är anpassat efter arbetsuppgifter och arbetet bedrivs på samma sätt 

som tidigare. Enligt respondent4 är systemet användarvänligt och tycker det är bra att 

systemet är wordbaserat men tycker det är svårt att hitta vissa dokument, hen påpekar att det 

tidigare systemet hade en enklare sökstruktur där det var enkelt att se och hitta dokument 

inom den specifika verksamheten. Det är svårare i det nya systemet även om det finns 

frisökning. Tidigare kunde Respondent4 revidera alla dokument men nu kan hen bara redigera 

de dokument som hen är dokumentägare för. Respondent4 påstår att systemet är logisk och 

upplever inget som komplicerat.  

 

Respondent4 beskriver utbildningen som bra och väl förberedd men påstår att det var ett 

hastigt införande eftersom systemet inte känns färdigutvecklat, hen påpekar bland annat att 

hen inte har tillgång till systemets arkiv, att det är sårbart när det bara är en person som 

arbetar aktivt med införandet samt att det inte finns någon backup om systemet kraschar. 

Respondent4 tycker det är lätt att komma ihåg vad som ska göras eftersom hen under en 

period arbetat intensivt med att föra över cirka fyrahundra dokument och anser därmed att 

hennes rutiner i systemet finns inövade. Vidare beskriver Respondent4 att det kan vara enkelt 

att göra fel och beskriver en situation om en producent inte klickat på en knapp “Ja” så 

försvinner dokumentet helt eftersom hen inte kommer åt arkivet. Respondent4 tycker inte att 

det nya systemet kräver mer, tycker om att arbeta med och har en positiv attityd till att 

använda systemet.   

 

Respondent5 har fått information om att det ska införas ett nytt dokumenthanteringssystem. 

Respondent5 använder systemet i sitt dagliga arbete och systemet stödjer arbetet med en 

smidig sökfunktion som Respondent5 beskriver som till viss del ovan men enklare. Systemet 

ger nya möjligheter, eftersom hen inte skrivit dokument tidigare (Respondent5). Respondent5 

beskriver systemet som enkelt att komma ihåg och tycker det känns bra men beskriver att det 

känns nytt och lite nervöst att producera dokument. Respondent5 tycker inte det krävs mycket 

av sig själv och har en positiv attityd till att använda systemet. 

 

Det har inte varit någon skillnad under utbildningen som när systemet körs i skarpt läge 

(Respondent5). Det är enklare att söka fram dokument men svårare att hitta relaterade 

dokument eftersom hen måste vara precis i sin förfrågan. Systemet är enkelt att använda för 

avsikten, vet vad som ska göras vid användning och vet vad systemet ska bidra med för eget 

arbete och för organisationen som helhet (Respondent5). En medarbetare upplever inget som 

komplicerat eller krångligt utan logiskt och relevant men påpekar att det är tidskrävande att 

söka fram dokument (Respondent5). Vidare beskriver hen att systemet är anpassat och tycker 

inte hen anpassat sig efter systemet (Respondent5). Respondent5 har inte fått någon specifik 
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textuell beskrivning av vad systemet ska tillföra verksamheten men påstår att det ska 

användas på samma sätt som det tidigare systemet.  
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4. Analys 
 

4.1 Ett användbart IT- system 

Artman et al. (2010) menar att IT-system ska stödja och realisera mål som finns. Samtliga 

respondenter beskriver att systemet stödjer dess arbete, samtliga respondenter vet varför de 

använder systemet och vad det ska bidra med för organisation. Vidare beskrivs att ett 

interaktivt system inte kan skapa och uppfylla verksamhetens mål, för att uppfylla det måste 

systemet användas av någon (Artman et al. 2010). IT-system kan stödja kontakt med bland 

annat andra delar av verksamheten (Artman et al. 2010). Vilket överensstämmer med det som 

flera respondenter beskriver, Respondent1 tror sig ha mest nytta av de dokument som används 

inom den specifika verksamheten men kan även ha nytta av gemensamma dokument. 

Systemet medför att alla anställda ska kunna utföra arbetet på samma sätt och ha tillgång till 

den senaste versionen av dokumentet (Respondent1). Systemet är mer tillgängligt och andra 

verksamheters dokument kan ses vid behov (Respondent2). Respondent3 tycker det är bra att 

systemet samlar all dokumentation och delar övergripande dokument som gäller 

organisationen som helhet exempelvis om arbetsmiljö. Det är bra att alla medarbetare 

använder samma dokumenthanteringssystem även om Respondent5 inte kommer ha nytta av 

andra verksamheters dokument, bara specifika dokument för verksamheten hen arbetar inom 

(Respondent5). 

 

Vidare beskriver Magnusson och Olsson (2008) standardsystem som ett redan färdig system 

som säljs eller köps i ett befintligt skick. Vilket innebär att tidigare arbetsprocess kan behöva 

anpassas utefter systemets funktionalitet beroende på hur bra systemet passar verksamhetens 

processer (Magnusson & Olsson 2008). Systemet är anpassat och Respondent5 tycker inte 

hen anpassat sig efter systemet. Respondent4 anser att systemet är anpassat efter 

arbetsuppgifter och arbetet bedrivs på samma sätt som tidigare. Det tillkommer inte några nya 

rutiner och arbetssättet har inte förändrats sen innan systemet infördes, det dagliga arbetet 

bedrivs på samma sätt som tidigare (Respondent1, Respondent2, Respondent5). 

 

Det har för samtliga Respondenter varit enkelt att lära sig och komma igång med det nya 

systemet vilket Nielsen (1993) beskriver som en del av användbarhet. Respondent2 tycker det 

är enkelt att söka och komma ihåg hur systemet fungerar som läsare. Det som Respondent2 

upplever som svårt är att skapa dokument. Systemet är ganska enkelt att använda, 

lättförståeligt, logiskt samt anpassat utefter det som ska utföras (Respondent1). Det som anses 

svårt är att föra in, hitta vissa dokument och ibland behöva leta sig fram i systemet 

(Respondent1). Respondent1 tycker det är enkelt att komma ihåg vad som ska göras när hen 

ska läsa men upplever producentdelen som svårare. Vidare beskriver Respondent2 att det är 

många steg som ska genomföras och tycker att vissa ikoner är komplicerade att förstå.  

 

Användbarhet är ett mått på hur enkelt systemet är att använda för det specifika ändamålet 

(Beynon-Davies 2013) samtliga användare anser systemet som enkelt. Det handlar precis som 

samtliga respondenter gör att interagera med systemet för att utföra en uppgift (Beynon-

Davies 2013). Ett vanligt förekommande problem är att systemleverantörerna ofta tillför extra 

funktioner för att öka affärsnyttan vilket resulterar i missnöjda användare (Brundin 2011). 

Några ikoner i systemet upplevs som förvirrande (Respondent3). Vidare beskriver 

Respondent2 att det är många steg som ska genomföras när ett dokument ska skapas och 

tycker att vissa ikoner är komplicerade att förstå. 

 

När användaren lärt sig systemet ska det vara effektivt och enkelt att arbeta med (Nielsen 

1993). Ett IT-system kräver att användaren behöver tid för att lära sig, i längden är det 
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lönsamt både tids- och kostnadsmässigt eftersom verksamhetens processer förmodligen 

effektiviseras och blir mer produktiva vilket bidrar till nöjda användare (Markus et al. 2000). 

Samtliga Respondenter beskriver att systemet är drygt, det är en viss väntetid och 

tidsfördröjning i systemet. Respondent4 tycker inte systemet är effektivt på grund av det. 

 

Även om användaren inte använt systemet under en period ska det vara enkelt för användaren 

att komma ihåg vad som ska göras (Nielsen 1993). Respondent2 tycker det är enkelt att söka 

och komma ihåg hur systemet fungerar som läsare. Det som Respondent2 upplever som svårt 

är att skapa dokument. Respondent5 tycker det är enkelt att komma ihåg hur systemet 

fungerar, men det känns nytt och nervöst för Respondent5 att producera dokument. 

Respondent3 upplever systemet som enkelt att komma ihåg, även om hen inte arbetat i 

systemet under en period. Även respondent4 tycker det är enkelt att komma ihåg hur systemet 

fungerar eftersom hon arbetat intensivt i systemet under en period. Användaren ska kunna gå 

tillbaka i systemet om ett fel uppstår (Nielsen 1993). Respondet2 har påträffat ett 

felmeddelande och fick gå tillbaka och börja om. Vidare beskriver Respondent3 om ett fel 

uppstår, beroende på felet är det inte alltid så lätt att gå tillbaka. Det kan vara enkelt att göra 

fel och beskriver en situation, om en producent inte klickat på en knapp i detta fall “Ja” så 

försvinner dokumentet helt eftersom hen inte kommer åt arkivet (Respondent4). 

 

Det är viktigt att systemet är tilltalande och att användarna tycker om att arbeta med systemet 

(Nielsen 1993). Samtliga respondenter är positiva till det nya systemet. Under 

utbildningstillfället för läsare beskriver projektledaren att sökfunktionen i systemet varit i 

fokus. Respondent5 tycker det är enklare att söka fram dokument men svårare att hitta 

relaterade dokument eftersom hen måste vara precis i sin förfrågan. Enligt respondent4 är 

systemet användarvänligt, det är bra att systemet är wordbaserat men tycker det är svårt att 

hitta vissa dokument, hen påpekar att det tidigare systemet hade en enklare sökstruktur där det 

var enkelt att se och hitta dokument inom den specifika verksamheten. Det är svårare i det nya 

systemet även om det finns frisökning (Respondent5). 

 

4.2 Att införa ett IT-system 

Inom en organisation kan det finnas flera olika mål (Forslund 2013). Samtliga respondenter är 

medvetna om varför det införs ett nytt IT-system inom organisationen. Samtliga respondenter 

använder systemet i sitt dagliga arbete och integrerar med systemet för att kunna genomföra 

uppgifter (Gulliksen & Göransson 2002). Inom en organisation finns det flera olika användare 

av IT-system, en användare kan exempelvis ha en roll i systemet som innebär skrivrättigheter 

i systemet medan en del användare enbart har läsrättigheter i systemet (Karlsson & Palm 

2010). Beroende på vad användaren har för roll i systemet så finns det möjlighet till olika 

utbildningar. En användare som är producent och läsare får en utbildning på tre timmar och 

utbildningen avser bland annat hur systemet är uppbyggt, olika funktioner som finns i 

systemet, hur dokument skapas samt hur dokumenten kan läsas (Projektledare). Ett vanligt 

sätt att involvera användaren vid införandet av IT-system är genom utbildning, det är viktigt 

att användaren involveras så tidigt som möjligt eftersom det bidrar till en ökad kompetens hos 

användaren vilket också ökar IT-systemet acceptans (Magnusson & Olsson 2008). Projektet 

bygger enligt projektledaren på information, utbildning och det personliga mötet med 

medarbetaren vilket anses som viktigt för att underlätta inlärning. Vid ett systeminförande är 

det viktigt att utbilda användarna av systemet och därmed avse både tid och kostnad för det 

(Markus et al. 2000). Samtliga Respondenter har blivit erbjudna utbildning och övning i 

systemet. 
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Alla användare inom Landstinget i Värmland erbjuds utbildning, det finns olika utbildningar 

beroende på vilken roll användaren ska ha i systemet (Projektledare). Gulliksen och 

Göransson (2002) beskriver att ett införande av ett system handlar om att introducera 

systemet i verksamheten och sätta det i drift. Samtliga respondenter har blivit introducerade 

för det nya IT-systemet innan systemet började köras i skarpt läge vilket Gulliksen och 

Göransson (2002) beskriver att ett införande handlar om, att introducera och driftsätta 

systemet i verksamheten. Ett systeminförande handlar även om att användarna ska få tillgång 

till bland annat utbildning, handböcker, dokumentation och support (Gulliksen & Göransson 

2002). Samtliga respondenter har fått möjlighet och blivit erbjudna utbildning, de har även 

tillgång till support vid frågor, funderingar och problem. Respondent1, Respondent2 och 

Respondent5 har fått dokumentation i form av en textuell beskrivning vid utbildningstillfället 

vilket Respondent3 och Respondent4 saknade. Vidare beskriver Gulliksen och Göransson 

(2002) att införandet av ett system som ska stödja verksamheten måste utföras på ett 

genomtänkt sätt. Projektledaren beskriver att det upprättats en plan för införandet av IT-

systemet, det erbjuds en introduktion av systemet i form av utbildning och support finns 

tillgängligt vilket Gulliksen och Göransson (2002) beskriver som viktiga faktorer för ett 

framgångsrikt system. Ett införande är enligt Gulliksen och Göransson (2002) en ny 

startpunkt för användbarhetsdesignprocessen eftersom det kommer krävas vidareutveckling 

och uppdateringar av systemet. Enligt Respondent4 finns det redan saker som behöver 

förbättras i systemet, hen beskriver att systemet inte känns färdigutvecklat. Respondent3 

påpekar att startsidan i systemet kan vidareutvecklas och bli bättre.  

 

Karlsson och Palm (2010) beskriver nytta genom att användaren ska få förståelse för vad 

systemet ska bidra med både för användarens enskilda arbete och för organisationen som 

helhet. Vilket är något som samtliga respondenter är medvetna om, de vet vad systemet ska 

bidra med för det enskilda arbetet och för organisationen som helhet. Det är viktigt att 

organisationen är välförberedd när ett system ska införas (Carlshamre & Rantzer 2001). 

Projektledaren beskriver att det finns en plan och riktlinjer att följa under införandet. 

Respondent3 och Respondent4 upplever att införandet saknar resurser. 

Karlsson och Palm (2010) beskriver verksamhetsprocesser vilket innebär en beskrivning av 

hur systemet ska användas i den specifika verksamheten och användarens dagliga arbete. 

Samtliga respondenter är medvetna om varför och hur systemet ska användas i det dagliga 

arbetet men Respondent3 saknar en beskrivning av hur systemet ska användas i den specifika 

verksamheten. Arbetsprocesser kan förändras vid införande av ett IT-system (Meding 2015), 

samtliga Respondenter beskriver att själva arbetsprocessen och rutiner är oförändrade, i och 

med det nya systemet har däremot några respondenter fått nya roller som de tidigare inte haft.  

 

Användaren ska erbjudas utbildning för att få förståelse och övning i systemet (Karlsson & 

Palm 2010). Samtliga Respondenter beskriver att de blivit erbjudna utbildning för att få en 

förståelse och övning i systemet. Respondent3 har fått tillräckligt med utbildning, men ser 

behov av mer utbildning och information i verksamheten för att hålla de nya uppdateringarna 

i systemet aktuellt. Det är inte bara viktigt att användaren får utbildning utan användaren ska 

även få tillgång till dokumentation i form av en systembeskrivning eller manualer (Meding 

2015). Respondent1, Respondent2 och Respondent5 har fått en textuell systembeskrivning vid 

utbildningstillfället men det saknade både Respondent3 och Respondent4. Det finns även ett 

förslag om att utforma en film för att guida användaren i systemet (Projektledare). Det är 

viktigt att det finns någon som företräder systemet (Engström 2013) vilket projektledaren för 

IT-systemet gör. 
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Kommunikation är ett fritt flöde av information som möjliggör att data kan delas mellan olika 

parter (Bowersox et al. 2007). Vidare beskriver Akkermans och Van Helden (2002) en 

anledning till att kommunikation kan behöva förbättras för att underlätta fördelning och 

samarbete mellan olika avdelningar. Det nya systemet är mer tillgängligt, gemensamt för alla 

medarbetare och vid behov kan även dokument från andra verksamheter läsas (Respondent2). 

Respondent3 tycker det är bra att dokumentation finns samlat i ett system, exempelvis 

gemensamma övergripande dokument som berör flera användare. 

 

4.3 Relation mellan ett användbart IT-system och att införa ett IT-system 

Samtliga respondenter har blivit introducerade för det nya IT-systemet innan systemet började 

köras i skarpt läge. Vilket kan vara en avgörande faktor eftersom det har för samtliga 

Respondenter varit enkelt att lära sig och komma igång med det nya systemet vilket Nielsen 

(1993) beskriver som en del av användbarhet. Vilket även grundar sig i det som Gulliksen och 

Göransson (2002) beskriver, ett införande av ett system handlar om att introducera systemet i 

verksamheten och sätta det i drift. Vidare beskrivs att ett vanligt sätt att involvera användaren 

vid införandet av IT-system är genom utbildning, det är viktigt att användaren involveras så 

tidigt som möjligt eftersom det bidrar till en ökad kompetens hos användaren vilket också 

ökar IT-systemet acceptans (Magnusson & Olsson 2008). Projektet bygger enligt 

projektledaren på information, utbildning och det personliga mötet med medarbetaren vilket 

anses som viktigt för att underlätta inlärning. Samtliga respondenter upplever utbildningen 

som bra, det finns tillgång till support och Respondenterna är positiva till användning av 

systemet vilket Nielsen (1993) beskriver som tilltalande. Gulliksen och Göransson (2002) 

beskriver tillfredställelse som en viktig del av användbarhet. Respondent3 upplever att 

startsidan kan förbättras och ser behov av mer utbildning i systemet inom den specifika 

verksamheten. Respondent4 upplever införandet som hastigt med ett inte helt färdigutvecklat 

system.  
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5. Slutsatser 
 

Syftet med denna kandidatuppsats i informatik är att identifiera hur användbart ett nytt IT-

system upplevs utifrån användarnas perspektiv och dess relation till införandeprocessen. 

Utifrån analysen kan uppsatsen tre frågeställningar besvaras.  

 

5.1 Undersökningsfrågor 

Hur upplever användarna det nya systemstödet utifrån användbarhet efter införandefasen? 

Det framkommer att några av respondenterna upplever producentrollen som svårare än 

läsarrollen även om det enligt projektledaren finns mer tid avsatt för producentutbildningen än 

läsarutbildningen. Vidare upplever samtliga respondenter systemet som trögt med en viss 

väntetid och anses därför inte vara effektivt för användaren. Några respondenter påpekar även 

att några ikoner i systemet känns förvirrande och är komplicerade att förstå. Sökfunktionen i 

systemet upplevs som bra medan vissa respondenter anser det som svårare att hitta relaterade 

dokument till den specifika verksamheten som de arbetar inom. Det framkommer av en 

respondent att det inte finns någon tydlig sökstruktur. Samtliga respondenter är positiva till 

det nya systemet och tycker systemet är enkelt att använda vilken är en viktig del av 

användbarhet. 

 

Hur kan användarnas kunskaper bidra till hur införande av ett IT-system ska fortlöpa och 

hanteras inom organisationen? 

Samtliga respondenter är nöjda med utbildningen, de fick möjlighet att öva på verkliga 

arbetsuppgifter i en testmiljö. Under utbildning är det viktigt att användarna får tillgång till 

dokumentation gällande systemet och ett par respondenter saknar en textuell beskrivning 

under utbildningen. En respondent ser behov av mer utbildning inom den specifika 

verksamhet och skulle önska att aktuella eller nya förändringar informeras om. Det framgår 

tydligt att samtliga respondenter vet vad det nya IT-systemet ska tillföra respondenternas 

arbete samt för organisationen Landstinget i Värmland som helhet efter systeminförandet. Två 

respondenter uttrycker att införandet av systemet saknar resurser varav en av dem uttrycker 

det som sårbart. Det framkommer även att det upplevs som en hastigt införande eftersom 

systemet inte känns helt färdigutvecklat. Vidare påpekar även en respondent att startsidan inte 

känns färdigutvecklad och skulle önska att den anpassades. 

 

På vilket sätt kan införandet underlätta användbarhet? 

Ett införande som kan leda till användbara IT-system ska innehålla utbildning för att ge 

användaren möjlighet att träna och få kunskap i systemet inför framtida arbetsuppgifter. Det 

är också viktigt att det finns någon form av textuell beskrivning för att underlätta för 

användaren under utbildningstillfället och efter utbildningstillfället. Systemets olika ikoner 

och funktioner kan beskrivas för att inte upplevas som komplicerade. Vid ett införande är det 

viktigt att systemet känns färdigutvecklat. Det kan underlätta för användare och förenkla 

användandet om det finns en tydlig struktur att följa i systemet. Det underlättar även för 

användaren om systemet upplevs som effektivt och inte är tidskrävande. 

 

5.2 Rekommendationer till Landstinget i Värmland  

Systemet effektivitet bör ses över, eftersom det framkommer att systemet upplevs som trögt 

och fördröjt. Det kan vara en fördel att göra det nu i början av införandet för att förhindra 

problem i slutet av införandet, när alla verksamheter kör systemet i skarpt läge. Några ikoner i 

systemet behöver tydliggöras för användaren och förslagsvis kan en beskrivning upprättas 

rörande ikoner i systemet. Jag rekommenderar även att systemet ses över avseende utveckling 

eftersom det framkommer att det upplevs som ett hastigt införande av ett inte helt 
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färdigutvecklat system. Det framkommer även att det vid några tillfällen under införandets 

utbildning har saknats en textuell beskrivning av systemet under utbildning. Det finns även ett 

förslag om att upprätta en film för att guida användaren vilket är att rekommendera då det 

framkommit att några respondenter upplevde det som svårt att skapa dokument. Systemets 

sökfunktion upplevs som både enkel och svår, en tydlig struktur för att hitta specifika 

dokument är att föredra. För att underlätta det framtida införandet kan användare som i 

dagsläget arbetar i systemet involveras för fortsatt utveckling av systemet. 

 

5.3 Fortsatta studier  
Eftersom den här studien är avgränsad till att utföra personliga intervjuer med några 

användare och inte berör alla verksamheter och användare av systemet kan en uppföljning av 

studien göras gällande användbarhet och införande. Förslagsvis kan fortsatta studier göras av 

det specifika systemet när breddinförandet är avslutat. Då skulle exempelvis en enkät kunna 

utformas och besvaras av alla medarbetare som blivit berörda IT-systemets införande. För att 

bidra med en generell utvärdering av hur införandet av IT-systemet upplevdes. 
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Omnämnande  
Jag vill rikta ett stort tack till två personer som arbetar på Landstinget i Värmland som gjort 

det möjlig för mig att göra en fallstudie inom organisationen. Jag är även mycket tacksam för 

att jag fick möjlighet att intervjua fem medarbetare inom Landstinget i Värmland. Vidare 

riktar jag även ett stort tack till min handledare Marie-Therese Christiansson för 

handledningstillfällen och återkoppling.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Introduktionsbrev 

Hej! 

 

Jag heter Marie Danielsson och studerar It-Design med inriktning affärssystem och 

ekonomi på Karlstads universitet. Under hösten gjorde jag tio veckors praktik (på 50%) hos 

Landstinget i Värmland. Jag fick då en bra inblick i projekt Vida som arbetar med införandet 

av ett nytt IT-stöd för hantering av styrande dokument. Jag skriver nu en C-uppsats genom 

Landstinget i Värmland om systeminförande och upplevd användbarhet. Syftet med C-

uppsatsen är att identifiera hur användbart ett IT-system är utifrån användarnas perspektiv och 

dess relation till införandeprocessen.  

Jag skulle vilja intervjua dig med bakgrund av att du använder det nya IT-stödet Vida för 

styrande dokument som har införts i din verksamhet. Anledningen till att jag vill intervjua dig 

är för att få en förståelse för hur införandet av IT-stödet har gått till och hur du upplever det 

nya IT-stödet. Jag kommer att använda dina svar för att analysera tidigare teori med min 

insamlade empiri (d.v.s. intervjuer som jag genomfört). Tanken är att landstinget ska kunna ta 

del av resultatet för att kunna förbättra och dra lärdom av införandet och hur användaren 

upplever det nya IT-stödet. 

Jag har fått ditt namn och kontaktuppgifter via X som är projektledare för Vida.  

Dina svar kommer att anonymiseras. 

 

Vore väldigt tacksam om du ställer upp! 

 

Med vänlig hälsning  

Marie Danielsson  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation (för att jag som författaren ska komma ihåg vilken respondent som 

uttalat sig). 

- Hur gammal är du? 

- Vad arbetar du med (läkare sjuksköterska osv)? 

- Vilken enhet och verksamhet tillhör du? 

 

Frågor som berör studien: 

- Kan jag spela in dina svar? 

- Vill du läsa igenom en sammanställning av svaren? 

- Kan jag återkoppla till dig om det uppstår någon fråga efter intervjun? 

 

- Vilken roll har du i systemet? (läsare, producent osv), vad innebär rollen? 

 

- Hur upplevde du utbildningen? 

- Fick du tillräckligt med utbildning? 

- Saknade du något under utbildningen? 

- Har du tillgång till support? 

- Finns det manualer för hjälp i systemet, och använder du dem? 

- Har du iom utbildning fått öva på en riktig arbetsuppgift? 

- Ser du några skillnader på Organisationen/ införandet/ utbildning än när systemet är i skarp 

läge?   

- Fungerar det på samma sätt vid utbildning som när systemet är i drift?  

 

- Upplever du att systemet stödjer ditt dagliga arbete? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 

inte? 

- Upplever du att systemet förbättrar din arbetsinsats? Om ja, på vilket sätt? 

- Upplever du att systemet ger dig nya möjligheter i ditt arbete? Om ja, på vilket sätt? 

 

- Vad upplever du som enkelt i systemet? 

- Är systemet enkelt att använda för det som du har som avsikt att göra? 

- Anser du att systemet är anpassat utifrån dina arbetsuppgifter? 

- Bedriver du ditt dagliga arbete på samma sätt som tidigare iom det nya systemet? 

- Vad upplever du som svårt i systemet? 

- Är systemet svårt/komplicerat/krångligt/inte logiskt/inte relevant att använda för det som du 

har som   avsikt att göra? 

- Är systemet tidskrävande? 

- Anser du att dina arbetsuppgifter måste anpassas utifrån systemet? 

- Har ditt dagliga arbete förändrats iom det nya systemet? 

- Har du tidigare arbetat i ett liknande system? Bra systemvana? Om ja, vilka 

fördelar/nackdelar har detta system i förhållande till dina tidigare erfarenheter? 

- Finns det andra aspekter på systemet som du vill lyfta? 

- Hur upplevde du systeminförandet? Vad anser du har fungerat bra/varit av värde? Vad anser 

du har fungerat sämre/brister? 

 

- Nytta - Har du fått förståelse för vad systemet ska bidra med både för ditt enskilda arbete 

samt för organisationen som helhet? 
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- Verksamhetsprocesser - Har du fått en beskrivning av hur systemet ska användas i den 

specifika verksamheten och användarens dagliga arbete? 

- Utbildning - Har du blivit erbjuden utbildning för förståelse och övning i systemet? 

- Information och Kommunikation - Har du fått tillräckligt med information om systemet och 

tycker du att kommunikationen fungerat bra? 

 

- Lätt att lära sig - Tycker du det var enkelt att lära dig och komma igång med systemet? 

- Effektivt - Tycker du att systemet är effektivt och enkelt att arbeta med? 

- Lätt att komma ihåg - Tycker du det är enkelt att komma ihåg hur systemet fungerar, även 

om du inte arbetat i det under en period? 

- Fåtal misstag - Tycker du att du som användaren kan göra mycket fel? och kan du gå 

tillbaka tills innan felet inträffade? 

- Tilltalande - Tycker du om att arbeta i systemet?  

 

- Ändamålsenlighet - Tycker du att du uppnår de givna målen med att använda systemet? För 

din egen insats och organisationens?  

- Effektivitet - Krävs det mycket av dig för att uppnå vad du ska utföra i systemet?   

- Tillfredställelse - Har du en positiv attityd till användningen av systemet?  

 

- Finns det andra aspekter på systeminförandet som du vill lyfta? eller på systemets 

användbarhet? 
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Bilaga 3 - Stöd för intervjuguiden 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplever 

Upplever 

Inför Används av(har) 

 

IT-system 

 

 

Standardsystem 

Verksamhetens mål 

Användning 

Stöd 

Ändamål 

 

Organisation 

 

 

Medarbetare 

Mål  

Arbetsuppgifter 

 

Användare 

 

 

Roll 

Kompetens 

Integrera 

Användning 

 

Användbarhet 

Ickefunktionelltkrav 

Enkelt 

Tilltalande 

Ändamålsenlighet 

Effektivitet 

Tillfredsställelse 

Användningssammanhang 

 

 

 

 

Införande 

Introduktion 

Drift 

Nytta Verksamhetsprocesser 

Utbildning 

Support 

Information 

Kommunikation 

 

 


