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Referat

Varför misslyckas statliga myndigheter så ofta med sina IT-satsningar
och vad kan man göra åt detta? Att IT-investeringar som görs av vå-
ra myndigheter inte ger önskade nyttoeffekter i verksamheten, innebär
en stor kostnad för samhället. Tidigare forskning visar att det är van-
ligt att man utvecklar IT-stöd utan att först utreda vad organisationen
egentligen vill uppnå med dem.

Huvudfrågan i detta examensarbete är hur man kan förbättra myn-
digheters IT-beställningsprocess. I en seminarieserie delar åtta personer,
med sig av sina erfarenheter, genom dialogseminariemetodiken. De är
alla involverade i beställningsprocessen, på olika statliga myndigheter.

Vi kan, i enlighet med tidigare studier, konstatera att för att kunna
grunda sina IT-beställningar på de behov som verksamheten och använ-
darna har, så måste den som är beställare ta reda på vilka dessa behov
är, redan i förarbetet till beställningen. Beställare behöver få ett ökat
ansvar för att se till att detta blir gjort, och att slutresultatet faktiskt
ger den verksamhetsnytta man vill åstadkomma. Ett utpekat ansvar kan
ge beställaren både ökad motivation och ett starkare mandat.

På myndigheterna är det traditionellt sett IT-leverantören som står
för stora delar av kravframtagandet och, i den mån det förekommer, an-
vändbarhetsaktiviteter och verksamhetsanalyser. Våra resultat visar att
det är svårt att ändra på detta förhållande mellan leverantör och bestäl-
lare. En anledning är att IT har hög status, vilket gör att leverantören
lätt får övertag över beställaren.

För att myndigheters IT-satsningar ska kunna ge önskat resultat
kan vi konstatera att beställarna måste stärkas i sin roll. I denna studie
drar vi slutsatsen att beställarna behöver backas upp av ett tydligare och
mer relevant metodstöd, ett område som inte behandlats så ingående i
tidigare forskning. Vidare måste beställningsprocessen specificeras mer
noggrant och ansvarsfördelningen mellan de olika parterna klargöras.
Avgörande för att detta ska ske är att personer i ledande position på
myndigheterna kommer till insikt om hur mycket man har att tjäna på
att låta verksamhetens behov vara det som styr IT-utvecklingen.



Abstract

How can IT investments in Government authorities

become more successful?

Why do IT investments so often go wrong, and what can we do in
order to achieve better results? IT investments in Government authori-
ties are often problematic, and it is common that the resulting product
of a procurement does not meet the organization’s expectations in the
actual usage. It has been shown that IT products are often designed
without sufficient investigation of the organisations’ business require-
ments or their users’ needs. In this study, through a series of dialogue
seminars, eight people from different Swedish Government authorities,
who are involved in the procurement process, will share their experiences
with us.

The main question of this master thesis is how the procurement
process at the Government authorities can be improved. If the procurer
does not find out the users’ and business’ needs in the earliest phases of
the process, the procurement can not be based on them. Traditionally
at Government authorities, which is also confirmed in this study, it is
often up to the IT supplier to perform usability activities. In accordance
with prior research, our results show that the procurer have to be given
more responsibilities for the effects that the end products has on the
business. It becomes a problem that the supplier, due to the high status
that comes with IT knowledge, have ascendancy over the procurer.

To support the procurer in their task of formulating their procure-
ments on basis of the organisation’s needs, we can conclude that the
procurer has to be given a much better support through customized
methodology. A field of research that has not been dealt with so much
in earlier scientific studies. And in order to change the relation between
supplier and procurer, the results suggest that the authorities must clar-
ify the responsibilities and proceedings of the procurement process.
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Några definitioner

Användarcentrering: Användarcentrering, eller användarcentrerad systemde-
sign, UCD, är en metod som går ut på att man har fokus på användarna och
användbarheten. Detta sker genom att man i utvecklingsarbetet utgår ifrån verk-
samhetsmålen samt användarnas behov och arbetsuppgifter genom hela systemets
livscykel. Det vill säga från att idén om ett nytt system dyker upp, och så länge det
används.[GG02]
Användbarhet: Enligt ISO-normen 9241-11 definieras ’Användbarhet’ som följer:
”Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att
uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsstäl-
lande sätt.” [wik13]
Effekt: Begreppen ’nytta’ och ’effekt’ skiljer sig enligt Ottersten och Balic genom
att nytta är ett positivt laddat ord medan effekt är neutralt, samt att ”Effekter
tolkas som något mätbart.” [OB04, sid. 35]. Dock används båda två begreppen av
Ottersten och Balic, liksom i denna rapport ”...för att uttrycka det positiva värde
som eftersträvas med en IT-investering.” [OB04, sid. 35].
Effektstyrning: ’Effektstyrning’ är en metod som utarbetats av Ottersten och
Balic, vilken bland annat inbegriper en effektkarta. De definierar metoden som
följer: ”Effektstyrning är att styra en IT-investering så att önskade effekter uppstår,
vilket innebär att löpande under IT-projektet fatta beslut om produktens utformning
och projektets aktiviteter och omfattning.” [OB04, sid. 60]. I studien använder dock
deltagarna ibland ordet i betydelsen ”verksamhetscentrering”.
IT-satsning: Avser en investering i ett nytt IT-stöd.
IT-stöd/-lösning: Används här om exempelvis ett IT-system, ett datorprogram
eller en webbsida.
MDI: ’MDI’ är förkortning av Människa-datorinteraktion. Benämns även HCI.
ACM Special Interest Group of Human-Computer Interaction definierar HCI enligt
följande: ”Human-computer interaction is a discipline concerned with the design,
evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and
with the study of major phenomena surrounding them.” [HBC+92, sid. 5]
Nytta: ”Nytta: ett positivt laddat begrepp. Nytta används i dagligt tal för att be-
teckna ett positivt värde eller en behovstillfredställelse.” [OB04, sid. 34]
Spårbarhet: Spårbarhet av krav beskrivs av Gotel och Finkelstein som ”Require-
ments traceability refers to the ability to describe and follow the life of a requirement,
in both a forwards and backwards direction (i.e., from its origins, through its de-



velopment and specification, to its subsequent deploymentand use, and through all
periods of on-going refinement and iteration in any of these phases).” [GF94, sid. 4]
Verksamhetscentrering: ’Verksamhetscentrering’ innebär i denna rapport att
sätta verksamhetsnyttan i fokus under hela utvecklingsarbetet.
Verksamhetsnytta: Begreppet består av orden ’verksamhet’ och ’nytta’ och be-
tyder alltså nytta för verksamheten.



Kapitel 1

Inledning

Det förefaller som att man många gånger överlämnar åt slumpen att se till att nya
IT-system ska uppfylla de behov, som finns i verksamheten på våra myndigheter.
Man tror att IT-stöd automatiskt ska göra saker enklare och lösa befintliga problem.
Beställningar av nya IT-stöd genomförs regelbundet av våra statliga myndigheter,
men alltför ofta visar det sig att när slutprodukten väl börjar användas, får man
inte ut den effekt, som man önskat.

1.1 Bakgrund
”Varför misslyckas IT-projekt så ofta?” Det är den bakomliggande fråga som leder
in på de ämnen som behandlas i detta examensarbete. Omkring en tredjedel av
alla statliga IT-utvecklingsprojekt som genomförs drar över sin budget, enligt en
granskning av Riksrevisionen från 2011[Rik11]. Ju större IT-satsningar desto högre
blev den procentuella överskridningen av budgeten. Denna granskning tar endast
hänsyn till budgetfaktorn.

När man mäter hur stor andel av alla IT-satsningar som misslyckas, är det an-
nars vanligt att de faktorer man tar man tar hänsyn till är hur väl de håller budget,
tidsramar och i viss mån även om all beställd funktionalitet finns med. Med denna
definition konstaterar The CHAOS Report[cio15] i en stor studie att endast om-
kring en tredjedel av alla IT-projekt lyckas. Då har man inte tagit hänsyn till den
faktor, som fokus ligger på i denna studie, nämligen hur bra eller dåligt resultatet
av IT-satsningen uppfyller verksamhetens behov.

Nedan följer tre kända exempel på hur fel misslyckade IT-beställningar kan bli:

I Rikspolisstyrelsen (RPS) fick i början av 2014 byta ut sitt IT-system Pust
Siebel, efter bara några år, på grund av kraftiga brister i användbarheten.
Rapporteringar kunde ta upp till åtta gånger så lång tid att utföra som i
det tidigare systemet. Det var krångligt att använda och poliserna kände stor
frustration.[dnp15] Istället för att systemet blev ett stöd för verksamheten,
gav det en negativ effekt. Enligt RPS själva hade IT-systemet, när man beslöt
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KAPITEL 1. INLEDNING

att lägga ner det, kostat 160 miljoner kr[pol15] att ta fram. Polisförbundet i
Stockholm menar att kostnaderna i förlorad arbetstid för ca 20 000 anställda
poliser var långt mycket högre än så.[bla15]

II Patent- och Registreringsverket (PRV) hade år 2000 lagt 280 miljoner kr på
systemet Bolit, som skrotades efter leveransen.[nyt15] Det stod tydligt klart
att problemet låg i beställningen. Man kunde nämligen konstatera att allt som
stod i kontraktet var uppfyllt, men trots det gick systemet inte att använda i
verksamheten.[cio15]

III Region Skåne beslutade i juli 2014 att lägga ner och ersätta sitt journalsy-
stem, PMO, efter bara 1-2 års användande. Vårdpersonal och Läkarförbundet
kritiserade systemet som ineffektivt och tidskrävande samt ifrågasatte patient-
säkerheten. IT-satsningen hade då kostat ca 35 miljoner kr.[dnj15]

Många myndigheter skulle kunna spara både små och stora summor pengar,
som nu satsas på beställningar av datorsystem, som inte bidrar till verksamheten
på ett positivt sätt. Det kan gälla utlägg för ett IT-system, som måste ersättas
av ett nytt för att det inte motsvarar myndighetens verksamhetsbehov. Det kan
också vara onödigt svåranvända slutprodukter, som medför ökad arbetsbelastning
och felaktigt utnyttjad arbetstid för tjänstemännen.

I förlängningen kan detta innebära stora kostnader för staten, men inte bara
rent ekonomiska. Samhället blir även lidande när medborgarna får sämre service.
I exemplen ovan får poliserna mindre tid till att bekämpa brott, den ekonomiska
tillväxten påverkas när färre småföretag, på grund av långa handläggningstider, inte
vågar satsa på sina innovationer, och patienter utsätts för risker som påverkar deras
hälsa och liv. Medborgarna drabbas dock även redan vid mindre problem, såsom
svårigheter för handläggare att komma åt information eller genom att myndighets-
anställda blir stressade och slutkörda.

För att få ta del av den erfarenhet och tysta kunskap som personer involve-
rade i myndigheters beställningsprocess har, och samtidigt utbilda myndigheter-
na i att bli bättre beställare, anordnade den dåvarande forskargruppen inom be-
ställarkompetens, som utgjorde en del av MDI-gruppen vid Nada på KTH, en
dialogseminarieserie[GH07], med deltagare från 7 statliga myndigheter. Forskar-
gruppen var uppdragsgivare till detta examensarbete och dialogseminarieserien ge-
nomfördes gemensamt av dem och undertecknad.

1.2 Frågeställning
Huvudfrågan för denna studie är vad statliga myndigheter skulle kunna göra för
att bli bättre på att införskaffa IT-lösningar som uppfyller deras verksamhetsbe-
hov. Eller annorlunda uttryckt ”Hur kan statliga myndigheter lyckas med sina IT-
satsningar?”.

Vi har konstaterat att IT-projekt ofta misslyckas med att uppfylla de tre fak-
torerna: 1) att bli klara i tid, 2) att hålla sig inom budget samt 3) att leverera den
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1.3. SYFTE

beställda funktionaliteten. Den definition av den sistnämnda faktorn som vi väljer
att utgå ifrån i studien är dock vidare: ett projekt kan endast räknas som lyckat om
slutprodukten även fungerar på ett tillfredställande sätt för verksamheten. I studien
beaktar vi alltså även hur IT-lösningen fungerar för slutanvändarna och som det
verksamhetsstöd det ska vara, inte bara att det går att utföra en viss syssla. Alla
ovannämnda faktorer hänger ihop och är en förutsättning för att ett projekt ska
räknas som lyckat, men vårt fokus ligger alltså på verksamhetsaspekten.

För att få svar på vår huvudfråga väljer vi att specifikt studera två aspekter av
problemet:

I I vilken grad och hur myndigheterna utgår från de effekter man vill uppnå, den
så kallade verksamhetsnyttan, under beställningsförfarandet.

II Beställarens roll i beställningsprocessen, där vi undersöker begreppen beställar-
ansvar och beställarkompetens.

För att kunna svara på frågeställningen kommer vi bland annat att gå in på vilka
problemen är idag och vilka misstag som begås i beställningsprocessen. Vidare ska
vi studera vilka förbättringar som skulle kunna göras, samt vad som redan fungerar
bra. Vi kommer att försöka identifiera faktorer, som är viktiga för att en IT-satsning
ska kunna räknas som lyckad, det vill säga ge ett positivt resultat för verksamheten,
användare och medborgare.

I studien ser vi också till viss del på hur deltagarnas syn på beställningsprocessen
förändrats samt dialogseminariemetodikens lämplighet som utbildningsform.

1.3 Syfte
Målsättningen med detta examensarbete är att peka på brister som finns i IT-
beställningsprocessen inom den statliga förvaltningen samt att ta reda på hur den
istället skulle kunna se ut. Med ökad kunskap om hur beställningsprocessen kan
förbättras blir det lättare att få ut mer nytta per investerad krona.

De slutsatser vi kan dra av vår undersökning är inte bara relevanta för de myn-
digheter som ingår i studien, utan för den offentliga sektorn i övrigt. Våra slutsatser
torde sannolikt också gälla för den privata sektorn.

En bakgrund till detta arbete har också varit att forskargruppen inom bestäl-
larkompetens, vid före detta Nada, KTH, bland annat ska kunna använda sig av
resultaten från denna studie till att utveckla stödtjänster för svenska myndigheter
och eventuellt andra intresserade.

1.4 Avgränsningar
I vår studie behandlar vi endast IT-satsningar som görs av statliga myndigheter. Det
gäller sådana IT-satsningar, som genomförs genom beställning, med en intern eller
extern leverantör. De IT-system som studeras är sådana som har slutanvändare.
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Då vår huvudfråga är bred, har vi valt, vilket framgår i avsnitt 1.2 ovan, att
studera beställningsprocessen ur ett verksamhetsnyttoperspektiv samt utifrån be-
ställarens roll i denna process.
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Kapitel 2

Tidigare forskning

2.1 Varför misslyckas IT-satsningar?

I sin artikel Know your enemy: software risk management skriver Wiegers: ”If we
don’t control requirements-related risk factors, we might either build the wrong pro-
duct, or build the right product badly.” [Wie98, sid. 3]. Att många projekt misslyc-
kas, trots hög kvalitet rent tekniskt, det anser också Stevens och Martin[SM99] och
konstaterar att om produkten inte gör det som kunden eller användarna vill är
den tekniska kvaliteten irrelevant. Att man inte involverat användare står med på
McConnells[McC96] lista över anledningar till att IT-projekt misslyckas och Gul-
liksen och Göransson beskriver i boken Användarcentrerad systemdesign[GG02] att
projekt, där det funnits användbarhetskompetens i projektledningen oftare lyckas
än andra.

I Att beställa användbara it-system[ÅWT14, sid. 4] konstateras även att det
finns relativt lite forskning om hur organisationer, rent praktiskt, kan involvera
användare, så att beställda IT-system blir ”rätt från början”.

2.2 Spårbarhet av krav

Balic et al.[BBOA02] och Ottersten och Balic[OB04] påpekar att problemet med
IT-utveckling är att man inte utgår från vilka effekter man vill få ut av IT-stödet.
De argumenterar för att man måste kartlägga målen med en IT-satsning och att alla
designbeslut i utvecklingsprocessen ska gå att härleda till de effekter som man vill få
ut. Vem användaren är, vilken uppgift det gäller samt vilken miljö systemet kommer
att verka i, är tre frågor som Faulkner[Fau98] konstaterar att det är nödvändigt att
ställa sig för att kunna utforma ett effektivt gränssnitt.

I en undersökning av Gotel och Finkelstein[GF94] framkommer att majoriteten
av alla problem vid IT-utveckling kan härledas till brister i att kunna spåra hur
kraven tagits fram från början, alltså innan de inkluderades i kravspecifikationen.
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2.3 Verksamhetsutveckling

”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”, står att läsa i
Att beställa något användbart är inte uppenbart[ADH+, sid. 11]. Där konstateras, i
enlighet med bland annat Balic et al.[BBOA02] och Ottersten och Balic[OB04], att
nyttan med ett IT-stöd endast kan uppstå i användningen av detsamma. Markensten
drar i sin licentiatavhandling Mind the gap[Mar05] slutsatsen att användbarhetsar-
bete är den felande länken mellan verksamheten och teknologin, vilket även tas
upp av Artman och Andersson[AA06]. Markensten menar att för att ta reda på
verksamhetsbehoven, så att dessa kan speglas i kravspecifikationen, bör beställar-
sidan använda sig av UCD, användarcentrerad systemdesign. Även Conning[Con06]
drar slutsatsen att användarcentrerade metoder bör användas vid nyförvärv av IT-
system.

I en studie gjord av Markensten och Artman[MA04] framkommer att en använ-
darcentrerad designprocess inte bara ledde till att man bättre förstod användarnas
behov, utan även verksamhetsbehoven. De drar därför slutsatsen att istället för att
användbarhetsarbete ses som någonting som utförs av leverantören, vilket ofta är
fallet i nuläget, bör det vara en del av verksamhetsutvecklingen. Därför bör det
utföras på beställarsidan och redan innan beställningen är lagd. Även Artman och
Andersson[AA06] drar slutsatsen att beställarna måste arbeta användarcenterat,
samt att detta arbete måste ske redan i beställningsfasen, för att man ska kunna
ta reda på vilka behov verksamheten har.

2.4 Ansvaret läggs på leverantören

I Effektstyrning av IT [OB04] av Ottersten och Balic presenteras en modell av hur
en IT-beställningsorganisation kan se ut. Beställaren har en roll med tydligt bestäl-
laransvar och befogenheter att ställa krav på leverantörerna. Markensten slår dock
fast att uppdelningen av organisationer, i beställare och leverantör, har resulterat i
att användbarhetsaktiviteter och ansvar för användbarheten läggs på leverantören.
Markensten och Artman[MA04] konstaterar att den syn som råder är att använd-
barhetsaktiviteter ska vara en del av systemutvecklingsprocessen, snarare än ett
verktyg för att ta reda på verksamhetens mål och behov.

Gulliksen och Göransson[GG02] beskriver att det ofta överlåts till leverantören
att skriva kravspecifikationen, vilket nästan alltid leder till att kunden blir missnöjd.
Denna får inte vad den förväntat sig och har dessutom mycket svårt att få rätt
mot IT-leverantören. Swartling et al.[SAD07] beskriver också att i och med att
ansvaret lämnas över på leverantören blir det ofta kompetensen hos projektledaren
hos leverantören, som blir avgörande för slutproduktens användbarhet. Vid externa
beställningar, menar de också, att eftersom parterna inte har samma syften, då
leverantören har som första mål att tjäna pengar, måste beställaren ta större ansvar
för användbarhetsarbetet. Även Artman och Andersson[AA06] drar slutsaten att
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beställaren måste ta ett större ansvar i beställningsprocessen. Artman[Art02] menar
att det är beställarsidan som ska definiera vem som har vilket ansvar.

”Tyvärr är det mycket sällan som systemutvecklaren har det explicita målet att
utveckla användbara system.” [GG02, sid. 55] skriver Gulliksen och Göransson. Även
Artman[Art02] konstaterar att beställarens och leverantörens syn på användarcen-
trerat arbete skiljer sig åt och att detsamma gäller deras mål med utvecklingen.
Grudin tar i artikeln Interactive Systems: Bridging the Gaps Between Developers
and Users[Gru91] upp att vid in-houseutveckling kan det verka lättare att utfö-
ra användbarhetsarbete jämfört med vid extern beställning, eftersom leverantören
och användarna sitter så nära varandra. Dock används ofta samma kontraktmodel-
ler som vid extern beställning, vilket innebär att man använder metoder som han
menar motverkar involvering av användare.

Gulliksen och Göransson[GG02] anser att externa IT-leverantörer har för stora
rättigheter gentemot kunden. De föreslår att leverantören ska få större skyldigheter,
genom nya lagar och regler som skyddar kunden. De anser också att beställaren ska
kunna hålla inne med slutbetalningen tills alla användbarhetskrav uppfyllts. Att
man outsourcar utvecklingen av ett system till en extern leverantör betyder inte att
beställaren befrias från ansvaret för slutprodukten, skriver Ellison och Creel[EC07].

2.5 Beställarkompetens
Att beställarens beteende är avgörande för huruvida ett IT-utvecklingsprojekt kom-
mer att lyckas eller misslyckas kommenteras av Ellison och Creel[EC07]. Även Gul-
liksen och Göransson skriver om vikten av beställarkompetens för att utveckla an-
vändbara IT-system, i sin bok Användarcentrerad systemdesign[GG02]. De berät-
tar också att beställaren ofta inte inser sina brister i att genomföra beställningar.
Collin[Col07] menar, att för att IT-beställningar ska lyckas, måste beställaren ha
goda IT-kunskaper. Gotel och Finkelstein[GF94] drar tvärtom slutsatsen att bestäl-
larna lägger vikten på andra saker än dem som produkten ska underlätta arbetet
för, det vill säga slutanvändarna. Markensten[Mar03] konstaterar att det är ett pro-
blem att beställarna inte har tillräckliga kunskaper inom användarcentrerad design
och kravframtagning.

”Hög beställarkompetens kan sägas vara en förutsättning för att leverantören
ska kunna producera god användbarhet i datorsystemen.” [BAH01, sid. 1], menar
Borgström et al. och ger följande definition av beställarkompetens: ”Med beställar-
kompetens menar vi förmågan att planera, formulera, kommunicera och övervaka
en systemupphandling och systemutvecklingsprojekt utifrån ett perspektiv som ser
verksamheten i termer av aktivitetsnivå och utvecklingspotential.” [BAH01, sid. 1].
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Kapitel 3

Metod

Vår undersökning baseras på en dialogseminarieserie[GH07] som genomförts i re-
gi av dåvarande forskargruppen inom beställarkompetens, vid före detta Nada på
KTH. Innehållet i seminarieserien planerades i samråd mellan forskargruppen och
undertecknad. Dialogseminariemetodiken är ingen forskningsmetod utan i första
hand ett sätt för seminariedeltagarna själva att utbyta och upptäcka sin egen er-
farenhetsbaserade kunskap. En utomstående observatör kan dock ta tillvara på de
erfarenheter som deltagarna delar med varandra under seminarietillfällena, liksom
vid genomförandet av en fokusgrupp.

Vårt forskningsunderlag har bestått av deltagarnas skriftliga reflektioner samt
anteckningar och ljudupptagningar från den genomförda dialogseminarieserien. Det-
ta kompletterades med kortare skriftliga presentationer där deltagarna fick beskriva
sin yrkesroll och hur beställarorganisationen såg ut på deras myndigheter utifrån
några frågor. Materialet analyserades genom kvalitativ databearbetning av under-
tecknad, och sammanställdes av densamma till denna rapport.

Nedan presenteras metoden för insamling av data i kapitel 3.1 och metoden
för databearbetning i kapitel 3.2. I det förstnämnda kapitlet går vi igenom dialog-
seminariemetodikens olika delar. Under varje rubrik beskrivs först vad som gäller
generellt för metoden och därefter vad som varit specifikt i vårt fall.

3.1 Insamling av data
Som uppdragsgivare hade forskargruppen redan valt att vi skulle använda oss av en
dialogseminarieserie för att samla in data till studien, då denna form även passade
deras andra syfte, att utbilda deltagarna. Som datainsamlingsmetod lämpar sig
en dialogseminarieserie mycket bra, eftersom man kommer åt deltagarnas ”tysta
kunskap”, erfarenheter, som annars är svåra att nå.

Att använda en dialogseminarieserie som forskningsunderlag liknar i stora delar
att arbeta med ostrukturerade fokusgrupper, en form av gruppintervjuer. Fokus-
gruppens syfte är att fokusera på en viss fråga, vilket man även gör i dialogsemina-
rieserien. En annan likhet är att deltagarna i båda fallen sinsemellan har liknande
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erfarenheter, exempelvis yrkesmässigt.[Bel06] Metoden är ostrukturerad, vilket in-
nebär att moderatorn inte ställer så många frågor. Istället får diskussionen röra sig
mer fritt, för att inte begränsa deltagarna i sina associationer. Metoden är kvalitativ,
i motsats till kvantitativ.

En skillnad mot fokusgruppen är att man under en dialogseminarieserie även
får in skriftlig data från deltagarna, i form av reflektioner, som blir till underlag för
analysen. Den största skillnaden är dock att dialogseminarieformens huvudsyfte är
att deltagarna ska utbyta erfarenheter med varandra och därmed öka sin förståelse
för ett ämne. Det gör att deltagarnas uppfattning och syn på saker förändras under
seminarieseriens gång. Detta måste hållas i åtanke vid analysarbetet.

Liksom i alla gruppdiskussioner kan deltagarna påverkas i sina åsikter av vad
gruppen i övrigt har för hållning. Då metoden, i vårt fall, samtidigt använts i studie-
och utbildningssyfte påverkar vi även i viss mån, genom val av texter, deltagarnas
hållningar. Förändringen i deltagarnas uppfattning sker dock inte genom att de
pådyvlas åsikter, utan syftet är att de, genom de nya perspektiv som texterna ger,
tydligare ska kunna se sina egna erfarenheter och lättare kunna sätta ord på sin egen
känsla. På så sätt kan man som observatör istället få tillgång till en mer korrekt och
heltäckande bild, än om deltagarnas svar exempelvis baseras på en mer strukturerad
intervju, där forskaren påverkar deltagarna genom sitt urval av frågor och hur de
är formulerade.

3.1.1 Dialogseminariemetodiken

Dialogseminaremetodiken är utarbetad av Bo Göranzon och Maria Hammarén[GH07].
En dialogseminarieserie består av ett flertal seminarietillfällen med samma deltagare
och ett gemensamt tema. Deltagarna läser en utvald text och skiver en reflektion ut-
ifrån denna inför varje seminarietillfälle. När man möts läser man, efter en bestämd
ordning, upp texterna för varandra och diskuterar kring dem.

Syftet med att arbeta enligt dialogseminariemetodiken är att komma åt ”tyst
kunskap”. Man vill ta vara på deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskaper, som an-
nars kan vara svåra att komma åt. Genom att deltagarna delar sina erfarenheter
med varandra ökar alla sina perspektiv och sin förståelse för ämnet. Detta sker dock
inte bara genom att deltagarna tar till sig vad de läser och vad de andra berättar,
utan även genom att de förstår sina egna erfarenheter bättre, när de sätter ord på
sina tankar.

Vår studies seminarieserie: Forskningsprojektets dialogseminarieserie bestod
av 4 dialogseminarietillfällen om vardera 4 timmar, samt ett uppföljningstillfälle
om en timme. Seminarietillfällena låg med 3 veckors mellanrum, bortsett från ett
längre uppehåll under jul- och nyårshelgerna. Dialogseminarieseriens tema var hur
man kunde bli bättre på att beställa IT-system.
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3.1.2 Deltagande
Under en dialogseminarieserie är deltagarna desamma vid alla mötestillfällen. För
att få en bra gruppdynamik gäller generellt att 7-9 personer är ett lämpligt delta-
garantal.

Vår studies seminarieserie: Information om dialogseminarieserien och möjlig-
heten att dela erfarenheter med andra om IT-beställningsprocessen skickades ut
av forskningsgruppen till flera statliga myndigheter. Det blev till slut 8 deltaga-
re från 7 olika myndigheter, med jämn könsfördelning och med erfarenheter från
IT-beställningsprocessen, både från beställar- och leverantörssidan. För en närmare
presentation av de medverkande se bilaga B.

En majoritet av de representerade myndigheterna är mycket välkända, och be-
kanta för de flesta medborgare. Endast en av dem var en mer okänd myndighet, som
numera är nedlagd. Ser man till antal anställda hade två av myndigheterna över
10 000 årsarbetskrafter enligt Statskontoret. Tre av dem hade ca 2 000 anställda. De
två minsta hade omkring 100 årsarbetskrafter. Dessa uppgifter gäller för tiden för
studien, 2007-2008.[sta07]

3.1.3 Läsa och skriva: Tema och texter
Inför varje seminarietillfälle läser alla seminariedeltagare en gemensam text, en så
kallad impulstext, och reflekterar kring denna i textform. Reflektionstexterna, som
deltagarna skriver, kopieras så att alla deltagare kan ta del av dem vid kommande
seminarietillfälle. Impulstexten ska hålla sig inom ramen för dialogseminarieseriens
tema. Den bör vara skriven så att den inbjuder till reflektion. Meningen är att texten
ska väcka associationer eller påminna om egna exempel och erfarenheter.

Texten bör läsas långsamt, eventuellt flera gånger, för att man ska ha möjlighet
att fundera kring det man läser. Medan man läser impulstexten, uppmärksammar
man de reflektioner som man själv gör och skriver ner dem, exempelvis i marginalen,
allteftersom man läser. När man läst färdigt väljer man ut en eller ett par av de
reflektioner som man gjort och skriver en liten text på 1-2 sidor. Man kan resonera
kring en enda fråga som dykt upp eller teckna ner en lång kedja av reflektioner. Det
är upp till var och en. Det är deltagarens egna tankar som styr och hans/hennes
erfarenheter kommer därmed att återfinnas i texten.

Ibland kan även en annan sorts text förekomma, en så kallad bakgrundstext.
Denna kan vara mer faktainriktad och exempelvis ge en bakgrund till något ämne
som har med dialogseminarietillfällets tema att göra. Bakgrundstexten bör läsas
innan man läser impulstexten för att man ska ha den med sig i bakhuvudet när
man reflekterar kring impulstexten, men den behöver inte läsas lika noggrant som
impulstexten.

En av anledningarna till att man skriver ner det man tänker på papper är
att tankarna förändras, när man måste formulera dem. I skrivandet kan sådant
bli tydligt som man tidigare aldrig lagt vikt vid. Det kan leda till att man gör nya
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kopplingar eller börjar ifrågasätta någonting som man tagit för givet. Denna process
beskrivs av Maria Hammarén i Skriva: en metod för reflektion[Ham05].

Vår studies seminarieserie: De reflektioner som deltagarna skrivit till semina-
rietillfällena har utgjort en del av materialet vid analysen i denna studie. Att det
handlar om genomtänka reflektioner, som deltagarna formulerat skriftligt ger dem
hög bärighet som forskningsmaterial.

Deltagarnas utbyte av att vara med i seminarieserien var inte bara att dela
erfarenheter med andra, de skulle även få upptäcka nya begrepp, metoder och tan-
kesätt. Texterna har varit underlag för diskussionerna och vi har genom valet av
texter därför medvetet påverkat deltagarna.

Det övergripande temat för dialogseminarieserien var hur man kan bli en bätt-
re beställare. Vi rörde oss därför mycket inom ämnesområdena verksamhetsnytta,
beställaransvar och beställarkompetens. Impuls- och bakgrundstexterna, som del-
tagarna utgått ifrån i sina reflektioner, har i sin tur haft olika teman vid de olika
seminarietillfällena. Texterna valdes ut i samråd mellan forskargruppens represen-
tanter Ann Lantz, Anna Swartling och till viss del Henrik Artman, samt författaren
av denna rapport, Frida Löfqvist. Se lista nedan för texternas teman. För en utför-
ligare litteraturlista se bilaga A.
Tema för texterna för de olika seminarietillfällena var:

I Effektstyrning och mål.

II Beställarens kompetens och om att mäta.

III Användarcentrering i utvecklingsprocessen.

IV Beställaransvar.

3.1.4 Dialog
Vid dialogseminarietillfället får alla deltagare var sin kopia av de andras reflektions-
texter. I tur och ordning läser var och en upp sin text, mycket långsamt, och de
andra följer med på sitt papper och skriver ner reflektioner och frågor om det som
uppläsaren har formulerat. Dessa reaktioner får var och en föra fram innan nästa
person tar vid. Dock får ingen negativ kritik av deltagarnas texter framföras.

En moderator fördelar sedan ordet och diskussionen rör sig fritt kring impulstex-
ten och de reflektioner som uppstått. Att lyssna på andras reflektioner och kom-
mentera dem gör att man tar del av varandras erfarenheter och får möjlighet att
gemensamt fundera kring olika sätt att se på ämnet.

Däremot har inte dialogseminariemetoden som mål att man ska uppnå samsyn
eller enighet inom gruppen. Det finns inga tankar eller reflektioner som är rätt eller
fel. Snarare är det positivt att få en diversifierad bild av ämnet för att därigenom
kunna se det ur nya perspektiv.
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Moderatorn är inte själv speciellt aktiv i samtalet men styr gruppen till att
fokusera på lyssnandet. Han/hon ser till att samtalet inte avviker från temat och
att ingen deltagare lämnas utanför dialogen eller tar över den för mycket. Dialog-
seminariemetodiken motverkar även i sig detta, genom att deltagarna begär ordet
och pratar en i taget. Moderatorn bör vara så pass insatt i ämnet att han/hon är
kapabel att reda ut och förtydliga vid eventuella missförstånd, så att samtalet kan
komma vidare.

Vår studies seminarieserie: I forskargruppens dialogseminarieserie fungerade
Ann Lantz, professor och chef för MDI-gruppen vid CSC (Skolan för datavetenskap
och kommunikation), KTH, som moderator.

Jämfört med om man mer renodlat följer dialogseminariemetodiken var styr-
ningen av dialogen aningen större i vårt fall. En nackdel med att öka styrningen
är att det skulle kunna begränsa bredden av erfarenheter som kommer fram, men
det är också ett sätt att hålla samtalet mer till de ämnen som är intressantast för
studien och därigenom få ut mer relevanta data. Deltagarna fick också prata något
friare under diskussionerna, än vad dialogseminariemetodiken förordar. Detta ökar
intensiteten i dialogen, men gör att tystlåtna personer kan då ha svårare att komma
till tals. Som erfaren forskare kompenserade dock moderatorn detta genom att vara
observant och vid behov drog hon in sådana personer i samtalet.[Bel06]

3.1.5 Protokoll

Under varje dialogseminarietillfälle förs anteckningar av en sekreterare som i efter-
hand bearbetar dessa till ett så kallat idéprotokoll. Detta sänds ut till deltagarna.

Idéprotokollet ska vara läsvänligt och inte återge dialogen ordagrant utan ska
förmedla, vad som var tanken med det som sades. Protokollet är en subjektiv bild
av vad som har sagts, då sekreterarens uppfattning av det som sägs grundar sig
på hans/hennes kunskaper och erfarenheter. En annan deltagare kan alltså ha en
annorlunda bild av vad som kom fram under seminariet.

Varje deltagare har därför i efterhand möjlighet att få sina egna uttalanden
ändrade, om de tycker att de har missuppfattats. Därför läser alla deltagare igenom
idéprotokollet och skickar eventuella förtydliganden eller rättningar till sekreteraren,
så att ändringar kan göras innan man möts igen. Vid seminarietillfällena börjar man
med att dela ut och läsa upp det slutgiltiga protokollet från föregående seminarium.

Det faktum att alla deltagare bekräftar/korrigerar seminarieprotokollen stärker
avsevärt deras värde som forskningsunderlag, då eventuella feltolkningar undanröjs.

Vår studies seminarieserie: Rollen som sekreterare vid dialogseminarieserien
hade Frida Löfqvist, författare till denna rapport. Både de anteckningar som ned-
tecknats under seminarietillfällena och de idéprotokoll som de resulterat i har le-
gat till grund för det analysarbete som utförts. Deltagarnas kroppsspråk och icke-
verbala utryck, såsom hummanden och skratt, har inte noterats. Dock kan de ha fär-
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gat det nedtecknade materialet, exempelvis genom sekreterarens tolkning av grup-
pens åsikter.

Under dialogseminarietillfällena gjordes även ljudupptagningar för forsknings-
studiens skull. De användes dock även redan vid författandet av idéprotokollen. Då
det kan vara svårt att lyssna och skriva samtidigt[Lan93], gjorde sekreteraren note-
ringar då hon kände att hon inte fångade upp vad som sades. Genom att lyssna på
motsvarande delar av ljudupptagningarna kunde anteckningarna kompletteras och
protokollen bli mer heltäckande.

Studien har inte inbegripit transkribering av inspelningarna. De har fungerat
som ett stöd för att kunna kontrollera oklarheter och endast utvalda stycken finns
nedtecknade i detalj.

3.1.6 Närvaro
I en dialogseminarieserie är deltagarna desamma vid varje mötestillfälle. Deltagarna
gör ett personligt åtagande att närvara vid alla seminarietillfällen. Detta är viktigt
bland annat då gruppen bygger upp ett språk tillsammans utifrån de exempel som
deltagarna redogör för. Det gemensamma språket ger en kommunikation som är mer
exakt, vilket gör att man kan komma mycket längre än om man hela tiden behöver
stanna upp för att reda ut eller förklara saker som redan tidigare klarats ut.

Eftersom lyssnandet är en central del i dialogseminariemetodiken kan talandet
kännas mer riskfyllt än annars. De andra deltagarna fokuserar verkligen på det
man säger och framför sedan sina reaktioner på det. För att man ska känna sig
avslappnad med att dela med sig av sina personliga reflektioner krävs därför att
deltagarna har förtroende för varandra. En sådan tillit ökar normalt allteftersom,
ju mer tid man får på sig att lära känna varandra i en grupp. Det är ytterligare en
anledning till att det är viktigt att gruppens sammansättning inte ändras från gång
till gång.

Vår studies seminarieserie: Vid seminarieserien var närvaron hög. Vid de första
två tillfällena var deltagarna fulltaliga. Vid det tredje tillfället saknades deltagare
5 och vid det fjärde tillfället deltagare 3 och 8.

De deltagare som inte närvarade läste ändå in sig på materialet och lämnade in
reflektionstexter, som lästes upp. De tog även del av protokollet från det möte som
de missat.

3.2 Databearbetning
Vid analysen har vi gjort en så kallad kvalitativ databearbetning. En sådan bygger
på att man upprepade gånger skiftar fokus mellan helheten och delarna i materialet,
i sökandet efter att förstå innehållet.[Lan93]

I vårt fall togs det första steget redan vid skrivandet av idéprotokollet. Vi läste
igenom reflektionerna och anteckningarna och kärnan i varje del av samtalet togs
därefter ut. Innehållet grupperades och sammanfattades ämnesvis.
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Analysarbetet efter seminarieseriens slut inleddes med att samtliga idéprotokoll
samt deltagarnas presentationer lästes igenom. Innehållet i dessa gav upphov till
ett antal huvudteman, vilka hade olika inbördes relationer. Därefter studerades
hela det insamlade materialet och kategoriserades efter nyckelord. Varje nyckelord
(exempelvis Verksamhetsutveckling) utgjorde del av något huvudtema (exempelvis
Nytta/Effekt). Det ursprungliga anteckningsmaterialet användes endast vid behov
och ljudupptagningarna fungerade som ett sätt att kontrollera exakta lydelser.

Vidare undersöktes inbördes samband mellan kategorier med olika nyckelord,
och delområdena sattes sedan i relation till helheten. Allteftersom denna alterne-
rande process fortsatte, kunde vi identifiera de mest relevanta ämnesområdena, samt
hur de hängde samman med varandra, och utifrån det dra våra slutsatser.

En faktor som speciellt måste beaktas vid analysen av vårt material är att
begrepp och kunskap hos deltagarna har utvecklats under den tid som insamlandet
av datan har pågått. Det kan exempelvis innebära att en och samma deltagare har
uttryckt motstridiga åsikter i olika uttalanden.
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Kapitel 4

Erfarenheter från dialogseminarier

4.1 Varför misslyckas IT-satsningar?

4.1.1 Beställarorganisation
Ett beställningsförfarande av ett IT-system kan se ut på olika sätt. En del myn-
digheter lägger ut sin IT-utveckling på entreprenad. Då sker utvecklingen av en
extern leverantör. Andra myndigheter har in-houseutveckling, dvs IT-utvecklingen
utförs inom organisationen, av en IT-avdelning. Det senare gäller de flesta av del-
tagarnas myndigheter. Numera är det vanligast att man har delat in myndigheter
med in-houseutveckling i en beställarsida och en leverantörssida. Beställaren gör en
beställning av en IT-lösning från IT-avdelningen, och betalar en överenskommen
summa till leverantören, som om de vore en extern part. ”Man leker affär”, som
deltagare 1, med negativa erfarenheter av detta system, uttrycker det.

Själva IT-utvecklingen sker vanligen hos leverantören, i projektform. Som det ser
ut idag är det många gånger oklart om kartläggningen av behov och framtagandet
av krav ska utföras i projektet eller av beställarsidan innan projektet initierats.

Ett slags mellanting mellan externa och interna beställningar är när externa
konsulter tas in för att utföra större eller mindre delar av beställningen. Ett an-
nat alternativ är när en myndighet väljer att köpa in ett färdigt system. Då består
inte beställningsprocessen av någon IT-utveckling. Båda de senare nämnda tillvä-
gagångssätten förekommer också på deltagarnas myndigheter.

4.1.2 Lyckat projekt respektive lyckad IT-satsning
På deltagarnas myndigheter räknas oftast ett IT-projekt som lyckat, om det hål-
ler budget och blir klart i tid. Den levererade produkten bör även, i ungefärliga
drag, innehålla den funktionalitet som finns specificerad i beställningen eller som
man kommit överens om. Collin[Col07], som deltagarna läst, har en klassisk syn på
IT-projekt och hans definition av ett lyckat projekt överensstämmer med den på
myndigheterna. Deltagarna reser dock kritik mot detta synsätt. Deltagare 6 skriver:
”Och någonstans börjar jag undra över Collins definition över ett ’lyckat IT-projekt’.
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Är det att systemet finns på plats på utsatt datum och att det ur ett funktionstestar-
perspektiv går att använda systemet. Då är inte målet att systemet ska skapa nytta
för en verksamhet och för de tänkta användarna av systemet. Collin verkar fokuse-
ra på att IT-projekt ska styras mot tid, pengar och en trygg driftsmiljö för de som
tekniskt ska förvalta systemet, inte vilken effekt som användningen av systemet ska
vara med och bidra till.” Med nuvarande definitioner passerar projekt som lyckade,
trots att slutprodukten kan vara mycket dåligt anpassad efter hur den ska användas
i verksamheten. Detta anser deltagarna är både konstigt och missvisande.

I diskussionerna kommer deltagarna också fram till att man måste skilja på
själva projektet och IT-satsningen i sin helhet. Den senare omfattar hela beställ-
ningsprocessen, från att man börjar fundera över en IT-lösning, till att slutresultatet
integrerats i verksamhetens arbete. Projektet, som det ser ut nu, initieras oftast hos
leverantören och det är där den tekniska utvecklingen sker. När slutprodukten le-
vererats avslutas projektet, eventuellt efter en viss tids testning.

Ett projekt enligt denna modell, som får en undermålig beställning av beställa-
ren, skulle kunna uppfylla den till punkt och pricka och därmed räknas som lyckat,
även om slutresultatet fungerar uselt i verksamheten. ”Man kan få exakt vad man
specat utan att det fungerar.” påpekar deltagare 3. Men om den produkt som be-
ställningen resulterar i inte bidrar med de effekter, som verksamheten är i behov
av, har beställaren gjort ett dåligt jobb. Deltagarna är eniga om att det då borde
vara självklart att IT-satsningen och beställningen räknas som misslyckad.

I praktiken ser det dock inte ut på det sättet, eftersom myndigheterna sällan
mäter eller gör uppföljningar av vilken påverkan på verksamheten IT-stöd har.
Istället har man ofta bilden av att beställningen är lyckad om resultatet uppfyller
tidigare nämnda definition av ett lyckat projekt. Deltagarna är överens om att detta
är förlegat och att det enda rimliga är att en IT-satsning, som inte bidrar på ett
positivt sätt till verksamheten, ska räknas som misslyckad.

Några av deltagarna anser även att ett IT-projekt som resulterar i ett IT-stöd
som inte uppfyller verksamhetens behov, inte heller borde kunna räknas som lyckat.
De menar att projektet borde ha tagit reda på verksamhetens behov från beställaren.
Vem som ska ha ansvar för att IT-satsningen ger ett lyckat resultat för verksamheten
diskuteras i kapitel 4.2.

Vissa deltagare går ännu längre i sin kritik mot den klassiska definitionen av
ett lyckat projekt. De anser att för att räknas som lyckat är det viktigare att den
levererade IT-lösningen ger positiva effekter i verksamheten än att IT-satsningen
eller IT-projektet håller tid och budget, inom rimliga gränser.

4.1.3 Att utgå ifrån verksamhetsnyttan
Deltagarna är överens om att för att lyckas med en IT-investering måste man ha
klart för sig vad man vill uppnå med den, vilken verksamhetsnytta man önskar
få ut. ”Det är viktigt att analysera behovet/nyttan av en IT-satsning innan man
startar ett utvecklingsprojekt.”, skriver deltagare 1. Vikten av att redan i förarbetet
till beställningen kartlägga vilka effekter man vill få ut, återkommer deltagarna till
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flera gånger under seminarieserien. I vår studie kan vi konstatera att myndigheterna
är väldigt dåliga på att göra detta. Även Artman och Andersson[AA06] tar upp att
många projekt saknar kvalitativa förstudier. Deltagare 1 konstaterar vidare att ”Vid
all IT-utveckling måste verksamhetsnyttan sättas i fokus, detta görs inte alltid idag.”.

När en beställningsprocess drar igång menar deltagarna därför att beställaren
måste ställa sig frågan om vad syftet med IT-stödet är. ”Varför ska vi göra det
här?” och ”Vilka effekter hjälper det oss att nå?” föreslår deltagare 3 att man alltid
ska fråga sig. Deltagaren undrar, hur beställaren utan att veta detta, ska kunna
använda sina resurser på rätt sätt.

Vidare berättar deltagare 3 om sina erfarenheter. ”Tyvärr har jag erfarit mer än
en gång att ett färdigt system köps in, innan verksamhetskraven blivit specificerade,
vilket i vissa fall har lett till att de nyttor man velat realisera vid köpet gått om
intet. Detta då systemet inte riktigt passat in i verksamhetsmiljön.” Flera deltagare
känner igen förfarandet och deltagare 3 konstaterar: ”Ett färdigt IT-stöd köps in,
till en organisation där stödet inte fungerar”.

Deltagare 3 ställer sig frågan om man verkligen behöver ett system om man inte
kan formulera vad man vill få ut av det. Deltagare 6 säger att ett system inte är
värt att använda om man inte vet vad man ska ha det till. Detta är någonting som
alla deltagare finner självklart och några kommer med liknelser som att om man
inte kan svara på vad ett IT-system är till för, så får man dra ut sladden. Eller att
utvecklarna annars lika gärna kan bestämma själva och till exempel göra ett Tetris
istället.

Flera deltagare framhåller att IT-utveckling borde ses som en del av verksam-
hetsutvecklingen. Deltagare 8 skriver att det naturliga borde vara att systemutveck-
ling sker ”som ett resultat av ordinarie verksamhetsutveckling”, men att så inte är
fallet i dagsläget. Deltagare 7 drar det så långt som till att IT-projekt egentligen
inte borde få existera. ”Det är verksamhetsprojekt”, säger han/hon.

4.1.4 Nyttan uppstår i användningen

Användbarhet - en förutsättning

Markensten[Mar05] drar slutsatsen att användbarhet är bryggan över det gap som
finns mellan verksamhet och teknik. I enlighet med det anser deltagarna att för att
komma åt de effekter man vill få ut av ett IT-stöd måste det vara utformat efter
dem i verksamheten, som ska använda det. Det är arbetet för slutanvändarna som
måste underlättas och bara genom användningen kan man få nytta av en IT-lösning.
Detta konstateras även i Att beställa något användbart är inte uppenbart[ADH+].

”Nyttan kommer vid användningen, används inte ett system i den grad som är
tänkt så kommer inte de efterfrågade nyttoeffekterna att uppnås. Det torde vara
en självklarhet, men varför är det så vanligt att IT-stöd har brister när det gäller
användbarhet och informationsstruktur?” frågar sig deltagare 3. Deltagare 8 kon-
staterar efter att ha läst Ottersten och Balic[OB04], att användbarhet är en förut-
sättning för att ”uppnå på förhand fastställda effektmål” och ”av största betydelse
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vid inrättandet av nya it-stöd”. Att det är först i användningen som ett IT-system
kan bidra till att uppnå verksamhetsmålen omnämns av bland andra Markensten
och Artman[MA04].

I enlighet med Gulliksen och Göransson[GG02] som deltagarna läst, konstaterar
de att för att uppnå hög verksamhetsnytta måste man ta reda på användarnas
behov och för att åstadkomma detta, är det nödvändigt att involvera användare i
hela utvecklingsprocessen, att arbeta användarcentrerat. ”Jag instämmer med det
författarna skriver om att det viktigaste är att de som ska använda systemet också
kan använda det (s.153). För att nå dit är det viktigt att sätta användarna och
användningen av systemet i centrum.” skriver deltagare 3.

Bristande användbarhet

Deltagarna vittnar om stora problem med användbarheten i myndigheternas IT-
stöd. Deltagare 7 berättar att de har en hel uppsjö av olika system, som de arbetar
i på deltagarens myndighet. Några är nyligen inköpta standardprodukter som an-
passats och kopplats ihop med varandra så att ”den färdiga produkten[...]kanske
består av 3-5 standardsystem”. Deltagaren skriver att en sådan produkt lätt blir
”allt annat än användbar”. Andra system hos denna myndighet är utvecklade för
flera årtionden sedan. Deltagaren drar slutsatsen att ett sådant ”troligen ansågs
som mycket användarvänligt på den tiden, men idag är helt förkastligt”. ”Det sto-
ra problemet uppstår när användaren för en uppgift tvingas använda system från
flera olika tidsåldrar. T.ex. så elementära saker som hur man hoppar mellan olika
inmatningsfält kan skilja sig åt.”. Deltagaren tar ett exempel på en enkel, vanligt
förekommande syssla som ”kan kräva att man går in i 4 olika system från olika ti-
der. Ibland måste man till och med logga ut emellan.”. Exempelvis personuppgifter
måste ofta skrivas in flera gånger i olika system och deltagaren menar att oavsett
de enskilda systemens användbarhet ”så blir helheten en katastrof”.

På deltagare 2:s myndighet togs ett IT-system i bruk, där ”varje arbetsyta såg
helt olika ut”, trots att det var ett och samma system. Vid utvecklingen av systemet
hade man helt överlåtit användargränssnittet på konsulter. De hade delat upp det
mellan sig så att olika personer gjort gränssnittet till olika delar och resultatet blev
därefter.

Deltagare 3 berättar om de långtgående konsekvenser som undermålig använd-
barhet fick i ett fall på hans/hennes myndighet. Det handlade om ett register som
var så dåligt att användarna lät bli att använda det och istället var för sig an-
vände olika självbyggda Excel-ark. Organisationsmässigt var detta katastrofalt. De
anställda på myndigheten kunde inte längre komma åt uppdaterade uppgifter och
ingenting kunde samköras. ”Människor hittar på egna lösningar om det inte funge-
rar.” säger deltagaren och uttrycker att det är en risk, som man tar om man inte
prioriterar användbarhet.
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Bristfälliga beräkningsmetoder

Deltagarna anser att det är problematiskt att man lägger så lite vikt vid använd-
barhetens effekt på verksamhetsnyttan, när man kalkylerar för ett nytt system eller
väger olika system mot varandra vid en upphandling. Vid beställningar ser man of-
tast på de lätt kvantifierbara värdena, men själva användningen av systemet tas inte
med i beräkningarna. Deltagare 3 tar ett exempel: ”En produkt som är förhållan-
devis dyr att drifta ur ett it-perspektiv, men används ger mer verksamhetsnytta än
en standardprodukt som inte nyttjas/nyttjas minimalt.” Deltagaren efterlyser ökad
insikt om ”sambandet mellan ej hemtagna nyttoeffekter och IT-stöd med bristande
användbarhet”.

Brister i användbarheten drabbar slutanvändarna på ett tydligt sätt. Men det
leder även till kostnader för myndigheten och samhället i stort. Slutanvändarna
kan vara handläggare eller andra anställda inom den egna verksamheten. Det kan
också vara externa användare som ska bruka systemet, såsom medborgare som in-
teragerar via exempelvis en websida. Båda dessa varianter förekommer på deltagar-
nas myndigheter. Deltagarna tar upp att ett IT-stöds låga användbarhet även kan
drabba organisationen och medborgarna på ett indirekt sätt. Handläggnings- och
samtalstider kan bli längre och det kan bli svårare att få tag på rätt information för
medborgarna. Låg användbarhet kan också yttra sig genom ett sämre bemötande
av handläggare. Deltagarna tar upp att anställda kan bli frustrerade och stressa-
de av dåligt fungerande IT-system. I värsta fall kan det leda till ökad ohälsa och
sjukdom hos de anställda, vilket ökar belastningen ytterligare på dem som är kvar,
och kostnaderna för samhället blir ännu högre. Detta är dock ingenting man på
myndigheterna tar hänsyn till, när man räknar på kostnaderna för ett nytt IT-stöd.
Vad man tar med i beräkningarna vid IT-utveckling, och vad man egentligen borde
mäta, är ett ämne som deltagarna diskuterar mycket.

4.1.5 Övertro på IT

Att IT inte har något självberättigande, är någonting som deltagarna är överens
om. ”Det måste alltid finnas ett mervärde i att investera i ny teknik.” skriver del-
tagare 1. Ett dåligt system kan vara till mer besvär än det gör nytta. Deltagarna
anser, i enlighet med Stevens och Martin[SM99] att hela syftet med IT är att det
ska vara ett stöd för verksamheten. Deltagare 4 skriver: ”Det kan tyckas självklart
att det är effekten av IT-systemet som man vill åt när man beställer ett nytt IT-
system.”. Författarna till en av texterna som deltagarna läst, Ingrid Ottersten och
Mijo Balic[OB04], anser att det finns en övertro på IT, någonting som deltagarna
är eniga med dem om. Det finns en bild av att en IT-satsning automatiskt löser en
organisations alla problem, vilket också tas upp av Artman et al.[ADH+]

Deltagare 5 uttrycker att han/hon tycker att det är ett ”stort och grundläggande
problem” att man har denna syn på IT. Deltagaren skriver att för många gäller
fortfarande att ”Bara vi investerar i ett bra IT-system så kommer vi att bli mycket
effektivare. Många tror att effekterna kommer av sig själv. Faktum är: Görs det ett
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dåligt grovjobb blir helheten därefter.”. Deltagare 3 konstaterar att det är verktyget
som står i fokus istället för verksamheten. Deltagare 1 sammanfattar det flera andra
också tar upp: ”Vid all IT-utveckling måste verksamhetsnyttan sättas i fokus, detta
görs inte alltid idag.”.

Istället för verksamhetsbehoven är det ofta IT-perspektivet som tar överhanden
i beställningsprocessen. Den tekniska funktionaliteten, IT-miljön och projektet i sig
är det som hamnar i fokus. Deltagare 3 skriver: ”På [myndighetens namn] liksom
inom flertalet andra organisationer så finns höga krav på att systemet ska passa in
i befintlig och/eller kommande IT-arkitektur, undantag görs men är inte populärt
från IT-avdelningens sida. En standardprodukt som väl passar in i IT-strukturen
är kostnadseffektivt ur driftssynpunkt, men frågan man måste ställa sig är, vilken
nytta realiseras?”.

Deltagarna anser att det som ska vara mest avgörande vid beslutsfattandet när
ett nytt IT-stöd ska införskaffas är hur positivt systemet kan bidra till verksamhe-
ten. Deltagare 3 formulerar det som att ”En efterfrågad nytta ska ha högre prioritet
även om det innebär att den realiseras genom en icke-optimal IT-lösning.”.

4.1.6 Spårbarhet och effektstyrning
För att de IT-system, som tas fram, ska kunna motsvara verksamhetsbehoven menar
deltagarna att alla i utvecklingsprojekten måste känna till och ha förståelse för vilka
effekter man vill uppnå med produkten. Deltagare 2 framhåller att projektet hela
tiden bör styras ”utifrån önskade effekter”, någonting som alla deltagare tycker vore
önskvärt. Flera deltagare nämner att en detaljerad effektanalys bör göras, innan ett
IT-projekt dras igång, som grundar sig på vad man vill uppnå med IT-stödet i
verksamheten. Efter att ha läst Effektstyrning av IT [OB04] av Ottersten och Balic,
är deltagarna generellt positiva till att prova författarnas effektstyrningsmodell.
Flera skulle specifikt vilja prova att arbeta med effektkartor, där det går att härleda
alla designbeslut i utvecklingen till behov hos användare och verksamhet.

För att man ska kunna följa besluten hela vägen krävs också tydliga mål på
högsta nivå i organisationen. Flera av myndigheterna saknar övergripande mål och
vision. I alla fall känner deltagarna inte till dem, vilket de menar i stort sett är
detsamma som att de inte finns. Flera tycker också att målen och visionerna på
deras myndigheter är väldigt luddigt formulerade.

Deltagare 7 berättar att på hans/hennes myndighet börjar man för långt ner i
kedjan när man ska utveckla ett nytt system. Man har en stor mängd mål nere i
strukturen men saknar mål och vision högre upp. Glappet får konsekvensen att det
inte finns någon spårbarhet och att allt ”spretar åt olika håll”. Ett annat problem,
som idag finns på flera av deltagarnas myndigheter, är att även om man i början
av ett projekt talar om effekt och effektmål, glöms de ofta bort under projektets
gång. Vid leverans har fokus trots allt flyttats till teknisk funktion, menar några
deltagare. ”Problemet med IT-systemet blir då att man glömmer bort effekten som
man ville uppnå när man väl började projektet med beställningen.”, skriver deltagare
4. Detta tar även Balic et al.[BBOA02] upp. En möjlig förklaring till att detta sker,
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anser deltagare 4, är att projektmedlemmarna inte ser den övergripande effekten
när allt brutits ner i mindre aktiviteter. Arbete utifrån en effektkarta skulle kunna
förhindra detta, tror deltagarna.

4.2 Organisation och ansvar
4.2.1 Vem är beställare och vem har ansvar?
När deltagarna under samtalen använder termen ”beställaren” kan den ha flera oli-
ka betydelser. I de flesta fall syftar de på någon som arbetar på beställarsidan på
myndigheten och som innehar en roll som beställare, med eller utan beställaransvar.
Termen kan också syfta på den avdelning eller del av myndigheten som sysslar med
beställningar. Även hela myndigheten kan i en beställarsituation åsyftas som ”be-
ställaren”. Någon som sitter på högre nivå, såsom en uppdragsgivare, som initierar
eller ger direktiv till en beställning kan ha en beställarroll, som beställarens bestäl-
lare, men brukar inte, av deltagarna, omnämnas som beställare. Normalt framgår
av sammanhanget vem som åsyftas.

Beställarrollen är väldigt skiftande i olika sammanhang och den varierar inom
myndigheter och mellan olika myndigheter. På de flesta av deltagarnas myndigheter
finns många led som en beställning måste passera igenom, ofta utan att någon har
ett utpekat beställaransvar. I beställarorganisationen finns i vissa fall flera olika
nivåer av personer som utformar och hanterar beställningen, vilket på olika sätt ger
dem rollen av beställare, utan att något konkret ansvar nödvändigtvis medföljer.
Det är också vanligt att någon har den formella rollen som beställare, medan den
informellt innehas av någon annan. På deltagare 5:s myndighet samarbetar man vid
systemutvecklingen även delvis med andra myndigheter. Där kan det finnas upp till
tre olika beställarorganisationer bara för ett och samma system. Gemensamt för
myndigheterna är att ansvarsfrågan är otydlig.

Vid interna beställningar är även ansvarsuppdelningen mellan beställare och
leverantör ofta otydlig. I praktiken är det inte sällan projektledaren som beställar-
ansvaret hamnar hos, alltså en person som återfinns på leverantörssidan, någonting
som även Markensten[Mar05] konstaterar.

Många av deltagarna anser att den modell av beställningsprocessen som be-
skrivs av Ottersten och Balic[OB04], med två tydliga parter, en beställarsida och
en leverantörssida, samt en utpekad person med beställaransvar, vore önskvärd.
Dock bygger den på en, i flera fall kraftig, förenkling jämfört med hur det ser ut på
myndigheterna idag. Trots att de flesta av deltagarnas myndigheter tillämpar någon
form av beställar-leverantörsmodell kan man se att i praktiken blir uppdelningen i
de två sidorna ofta betydligt mer komplicerad, jämfört med vad som framställs.

Deltagarna menar att det därför inte skulle fungera rakt av att applicera mo-
dellen i deras verklighet. Detta är även tydligt för en observatör. En omfattande
omorganisation skulle i de flesta fall krävas för att hamna i närheten av författarnas
modell. De flesta av deltagarna tror dock att beställningsprocessen skulle fungera
bättre om man kunde närma sig den modell Ottersten och Balic beskriver.
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På deltagarnas myndigheter finns oftast ingen som har det yttersta ansvaret för
vilken verksamhetsnytta man får ut av beställningen, och därmed även för slut-
produkten. Det finns därför vanligtvis inte någon som tar ansvar för att ta reda
på vilken verksamhetsnytta man vill få ut, genom att kartlägga verksamhetens och
användarnas behov eller se till att aktiviteter för att göra det utförs. Om ingen per-
son har helhetsansvaret för en beställning finns det ingen som kan ställas till svars
för en misslyckad beställning. Artman och Andersson drar i sin artikel Communica-
ting the future business: A procurement organization’s understanding of their role in
systems development[AA06] bland annat slutsatsen att rollerna måste bli tydligare
i beställningsprocessen.

De flesta deltagare anser att myndigheterna måste utse en person som har det
utpekade beställaransvaret i varje beställningsprocess och vars uppgift det är att
se till att slutprodukten ger önskade effekter. Deltagarna är dessutom eniga om att
oavsett hur ansvarsfördelningen ser ut, är det allra viktigaste att det tydligt framgår
vem som har vilket ansvar.

4.2.2 Vem bör ha vilket ansvar?

Beställarens ansvar

De flesta deltagare anser att beställaren ska ha ett uttalat och personligt huvud-
ansvar för att IT-satsningen ska bidra positivt till verksamhetsnyttan. Enligt vissa
innebär det att beställaren också har ansvar för att resultatet omsätts i verksam-
heten när utvecklingsprojektet är slut.

Flera deltagare anser att det är viktigt att beställaren ska kunna hållas ansvarig
ifall slutresultatet av en beställning blir dåligt. Det är trots allt beställaren som hål-
ler i pengarna, menar deltagare 7, och han/hon borde därmed också ta ansvar för
hur de används. Deltagarna konstaterar att om beställaren verkligen hålls ansvarig,
ökar chanserna också att han/hon själv ser till att bli en bättre beställare. Bestäl-
larkompetens återkommer vi till i kapitel 4.4. En annan poäng som tas upp, med
att ge beställaren ett utpekat ansvar, är att det ger beställaren ett starkt mandat
gentemot IT-sidan. Något vi går in närmare på i kapitel 4.4.

Deltagarna tar upp flera uppgifter som beställaren får som följd av att han/hon
ska se till att slutprodukten bidrar med positiva effekter för verksamheten. Någ-
ra deltagare anser att beställaren har ett ansvar att från uppdragsgivaren ta reda
på vilka mål och syften slutprodukten ska ha, i samband med att han/hon tillde-
las uppdraget. Deltagarna är sedan överens om att beställaren måste ta reda på
verksamhetens och användarnas behov, innan beställningen utförs, så att den kan
baseras på dem. Beställaren får inte överlåta framställandet av krav till leverantören,
menar de. Om beställaren inte själv har kunskap nog, ska det ligga på beställarens
ansvar att se till att exempelvis verksamhetskunniga och användbarhetsexperter
engageras. Finns dessa kunskaper enbart på leverantörssidan, menar deltagare 1
och 2, är det viktigt att det tydligt framgår vilket mandat som delegeras, så att
beställaransvaret inte hamnar mellan stolarna.

24



4.2. ORGANISATION OCH ANSVAR

De flesta av deltagarna anser att det är beställaren som har ansvar för att se till
att man, igenom hela utvecklingsprocessen, utgår ifrån verksamhets- och användar-
behoven. Detta innebär att beställaren har ett ansvar även för leverantörens arbete,
och för att se till att leverantören arbetar enligt lämpliga metoder. Åsikterna vari-
erar dock något, gällande hur ansvarsfördelningen bör se ut, eftersom några tycker
att leverantören också måste ha ett stort ansvar. Deltagarna är dock överens om att
ett sätt för beställaren att säkra att alla parter sätter effekterna i fokus, är att se
till att man i hela processen arbetar utifrån verksamhets- och användarcentrerade
metoder. Detta diskuteras i kapitel 4.1.3.

Alla deltagare anser, liksom Ottersten och Balic[OB04] samt Markensten och
Artman[MA04], att beställaren måste blir mycket mer aktiv i utvecklingsarbetet.
Beställaren ska ha skyldighet att hålla kontinuerlig koll på projektet och checka
av med leverantören. Några deltagare nämner också att beställaren vid behov ska
kunna sätta press på leverantören och våga säga ifrån om han/hon känner att ett
projeket är på väg att spåra ur. Beställaren måste därför även kunna prioritera bort
saker. På vissa myndigheter fungerar det här bättre och på vissa sämre. Deltagarna
har dock fler erfarenheter av passiva beställare.

Deltagarna menar vidare att beställaren måste bli tydligare i sin beställning.
Om leverantören kan tolka på andra sätt än vad beställaren avsett är risken stor
att slutprodukten inte blir som tänkt. Leverantören har ingen möjlighet att veta
vad de ska leverera om inte beställaren förmedlar detta. Flera deltagare tycker att
en del av beställarens ansvar borde bestå i att kunna uttrycka vad man vill ha och
att ställa krav på att få det. Mer om detta i kapitel 4.4.3.

Projektledarens/leverantörens ansvar

Vi har kunnat konstatera att det många gånger faller på projektledaren att se till
att man uppnår önskade effekter med ett projekt. Så fort en projektledare är tillsatt
läggs normalt allt ansvar på honom/henne, eftersom ingen annan har det, menar
några deltagare. Men deltagarna anser att projektledaren inte tar detta ansvar.

Flera deltagare ifrågasätter att projektledaren ska få ett så stort ansvar som
de får idag. Då projektledaren är den som leder själva projektet, tycker visserligen
deltagarna att det är naturligt att han/hon också har ett ansvar för att projektet
ska lyckas. Men vid slutet av seminarieserien är deltagarna relativt eniga om att
även om projektledaren har ett ansvar för projektet, så måste beställaren ändå ha
huvudansvaret för slutresultatet av beställningen.

Några deltagare tycker att om IT-projektet får en för vag beställning av bestäl-
laren borde leverantören kräva av beställaren att han/hon exempelvis formulerar
vad man vill uppnå för effekter med slutprodukten. Vissa deltagare tycker att leve-
rantören inte alls borde acceptera beställningar som saknar nedtecknade mål utan
kräva att frågan om önskade effekter besvaras, exempelvis i form av en effektkar-
ta. Deltagare 6 uttrycker att projektledaren borde ha ansvar att ”dra mer info ur
beställaren.” samt att vid behov ”ställa krav på att beställaren formulerar mål”.
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Uppdragsgivarens ansvar

Många deltagare påpekar att de som sitter högt upp i myndighetsorganisationerna,
de som fattar beslut om IT-investeringar, på grund av bristande kunskaper ger för
dåliga riktlinjer om vilka effekter man vill åstadkomma i organisationen med ett
nytt IT-system. Deltagare 6 skriver: ”Jag upplever även ett problem att beställarens
beställare [...] saknar ämneskunskap och ibland tvekar inför att styra och därför
lättare accepterar luddigare formuleringar.”. Många deltagare erfar att uppdragsgi-
varen ofta lämnar över till en beställare, längre ner i organisationen, utan att riktigt
förklara syftet med IT-investeringen och utan att beställaren heller tar reda på det.

Då finns heller ingen möjlighet för beställarna att se till att slutprodukten
uppnår rätt effekter. För att beslut om nya IT-system ska kunna motiveras uti-
från verksamhetens behov, anser deltagarna, att uppdragsgivaren måste veta vad
syftet med ett nytt IT-system är. Han/hon har sedan ett ansvar att förmedla det till
den som ska genomföra beställningen. Om han/hon inte gör det, anser deltagarna
att beställaren måste gå in och kräva uppdragsgivaren på sådan information.

Ledningens ansvar

Av deltagarnas berättelser framgår att en av de största anledningarna till att det
saknas någon med beställaransvar är att det saknas insikt om behovet av en person
med sådant. Detta är ett organisatoriskt problem.

Deltagarna tar upp att medvetenheten om beställarfrågorna måste bli större
i myndigheternas ledning. Deltagarna lägger också på ledningens ansvar att utse
någon, förslagsvis beställaren, som kan hållas ansvarig för att verksamhetsnyttan
uppnås. De menar att det är från ledningshåll man måste tydliggöra vilket ansvar
som ligger på beställaren och hur ansvaret ska fördelas mellan beställarsida och
leverantör.

För att ansvarfrågan ska bli tydligare, och beställarsidan stärkas, skulle flera av
myndigheterna troligen behöva genomgå organisatoriska förändringar. Några av del-
tagarna anser att deras myndigheter är i trängande behov av detta, någonting som
också är lätt att instämma i utifrån deras berättelser. Deltagarna efterlyser att myn-
digheternas ledning flyttar personer med kunskaper inom exempelvis verksamhet,
användbarhet och effektanalys så att de hamnar på beställarsidan av organisationen.

4.2.3 När beställaren inte tar ansvar
I enlighet med tidigare forskning[GG02, SAD07, AA06], visar det sig tydligt i denna
studie att när beställaren inte tar ansvar för kravframtagningen faller det ofta över
på leverantören att ta designbesluten. ”De som tar initiativet till en beställning
säger bara ’vad tycker ni’ och så är det IT som ska ta reda på vilket behov som
egentligen finns.” säger deltagare 5.

Deltagare 1 beskriver hur beställaren åstadkommer en ”luddig beställning”, som
skickas vidare genom organisationen i flera steg, tills den når utförarna, det vill
säga IT-avdelningen eller en extern leverantör. Ett sådant förfarande, som många
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har erfarenheter av, leder ofta till att slutresultatet inte ger de effekter man önskat.
Artman och Andersson skriver ”The procurer must take more distinct responibility
and not rely on the IT-department.” [AA06, sid. 24].

I praktiken lämnas ansvaret för hur slutprodukten ska se ut många gånger över
till utföraren. Dessa är vanligen tekniker och deltagarna berättar upprepade gånger
om att det inte är ovanligt att de läser den bristfälliga beställningen helt ordagrant
och enbart fokuserar på kraven ur ett tekniskt perspektiv, istället för att ta hjälp
med tolkningen, av de experter inom verksamhet och/eller användbarhet, som i
många fall trots allt finns på leverantörssidan. Detta innebär att ingen tar reda på
användarnas eller verksamhetens behov eller ser till att de omsätts i kraven, så att
verksamhetsnytta kan uppnås.

En deltagare berättar att beställaren hos dem lagt över ansvaret mer direkt på
IT-avdelningen. Beställaren började med att fråga om deras åsikter, men fortsatte
med att lämna allt över till dem. På deltagare 1:s och 2:s myndigheter genomför-
des en omorganisation med syfte att stärka beställarsidan. Resultatet blev dock
istället att hela utvecklingsansvaret i praktiken flyttades över till IT-sidan, berättar
deltagare 2.

Ett par deltagare anser annars att det är ”extra lätt hänt” att beställarsidan
lämnar över ansvaret till leverantören när man anlitar en extern part, vilket en av
dem påpekar är precis vad som händer i Markenstens och Artmans artikel[MA04],
som deltagarna läst.

När leverantören får kontrollen över beställningen väljer de vilka tekniker och
redskap man använder sig av utifrån sina egna erfarenheter. Markensten och Artman
skriver att när beställaren inte specificerar vad användbarhet innebär i kontraktet,
blir det leverantören som definierer det, utifrån hur de vill arbeta. De flesta leve-
rantörer som deltagarna har erfarenhet av är inte vana vid att utvecklingen utgår
ifrån verksamhet och användning. Utan sådan vana väljer de heller inte att arbeta
utifrån den typen av metoder, vilket gör att exempelvis användbarhetsexperter och
verksamhetskunninga hos leverantören inte engageras. Följden blir att resultatet
heller inte utgår ifrån verksamhetsbehoven.

För att beställaren ska kunna ta sitt ansvar måste han/hon först bli medveten
om att det ser ut på det här sättet. Det är någonting som flera deltagare explicit
efterlyser. Holmlid och Artman[HA03] skriver att för att kunna övervaka utveck-
lingsprocessen och se till att inga missförstånd sker måste beställaren bli medveten
om den obalans som råder mellan beställare och leverantör.

4.3 Betydelsen av mandat och metodstöd
4.3.1 IT:s höga status
Formellt har beställaren oftast mandat att styra besluten i utvecklingsprocessen.
I praktiken är det dock ofta leverantören som har makten över utvecklingen och
utvecklingsprocessen blir ”IT-styrd” istället för verksamhetsstyrd. Detta är normal-
fallet på flera av deltagarnas myndigheter. ”Ska IT och verksamheten samarbeta
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så blir det lätt IT som kör över.” säger deltagare 1. Deltagarna tror att en stor
anledning till detta är att IT har så hög status.

Flera deltagare tar upp att datorer ses som någonting komplicerat och att IT-
kunskap därmed ger status. Utan IT-kunskap kan det vara mycket svårt att ifråga-
sätta leverantören om denna exempelvis säger att någonting inte är möjligt. Deltaga-
re 6 påpekar att det på vissa sätt är jämförbart med juridisk kompetens. Juristerna
besitter också kunskap som andra inte kan ifrågasätta, vilket ger dem en sorts makt.
Deltagaren tar också upp att IT-utveckling traditionellt ses som ingenjörskonst, vil-
ket alltid haft hög status i samhället, trots att det kanske borde kategoriseras som
samhällsvetenskap eller designhantverk.

På en del myndigheter råder en bild bland beställarna att de inte ska lägga
sig i projektet utan låta de IT-kunniga styra. ”Det är något som IT-expertisen får
ta hand om.” eller ”De vill inte höra mina åsikter.”, citerar deltagare 3 respektive
5. Men om beställaren inte engagerar sig är det inte konstigt om det informella
mandatet flyttas över till IT, påpekar deltagarna.

Deltagarna tycker att respekten för IT är för stor och att beställaren måste våga
säga vad de vill och stå på sig mer. Deltagare 3 gör en liknelse med ”Kejsarens nya
kläder”. Även om folk skulle tycka att det IT-sidan har att komma med saknar
substans vågar ingen ropa att ”Kejsaren är ju naken!”, med risk för att framstå
som dum. För att undvika att utvecklingen blir IT-styrd menar deltagarna att
beställaren också måste få ett mer utpekat mandat. En väg för beställaren att själv
skaffa sig starkare mandat, tror deltagarna, vore att visa på att myndigheten kan
spara mer pengar om man arbetar mer verksamhetscentrerat.

4.3.2 Språkbruk/terminologi
Det är vanligt att IT-avdelningarna på deltagarnas myndigheter använder sig av in-
terna begrepp och uttryck även vid extern kommunikation, både skriftligt och munt-
ligt. Terminologin kan, enligt deltagarna, vara teknisk och mycket av den hänger
ihop med de metoder som IT-utvecklingen använder sig av. Är man inte väl in-
satt i dessa metoder är det ofta svårt att förstå termernas innebörd och därmed
projektbeskrivningar, där terminologin används.

Utvecklarnas makt förstärks genom att de använder ett språk som endast de
själva förstår. Det gör det svårt för andra att ifrågasätta, säger deltagare 1. Del-
tagarna tar också upp att IT-sidan, genom den exkluderande terminologin, stärker
sin egen och sina metoders status, då deras arbete framstår som mer avancerat och
svårt att bemästra. Deltagare 3 tar upp sina erfarenheter av att en IT-avdelning kan
initiera ett IT-projekt som inte ifrågasätts av verksamheten, för att de inte förstår
sig på det bättre.

På direkt fråga råder stor enighet bland deltagarna om att det inte är bestäl-
larna och verksamheten som ska behöva lära sig IT-termer utan att det tvärtom
måste vara IT-sidan som ska formulera sig annorlunda. Deltagarna menar att i ge-
mensamma dokument som exempelvis kravspecifikation ska det inte behöva ingå
några IT-termer utan alla ska förstå språket. Vid extern kommunikation måste IT
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börja ”prata svenska!”, säger deltagare 1.

4.3.3 IT:s metodstöd
IT-projekt följer vissa metoder och modeller. Metoderna är oftast framtagna just
för själva IT-utvecklingen[HA03], medan det inte finns några metoder för att säk-
ra verksamhetsnyttan. Metodstöd för hur beställarsidan ska gå till väga, hur an-
vändbarheten ska säkras och hur beställningsprocessen ska se ut saknas ofta helt.
Deltagarna pratar mycket om att eftersom leverantören har metoder att hänvi-
sa till uppfattas de som mer ”professionella” och får ett starkare mandat. En av
anledningarna till att beställaren lämnar över ansvaret och kravframtagandet på
utföraren är, enligt deltagarna, att beställaren inte har metoder att luta sig mot.

Flera deltagare vittnar om hur IT-sidans metodstöd försvårat beställarsidans
möjligheter att utgå ifrån verksamhets- och användningsbehoven i utvecklingspro-
cessen. ”Projektledaren, med alla sina metoder i ryggen, sätter sig lätt på beställa-
ren, som inte har några metoder i ryggen”, konstaterar deltagare 7. Några deltagare
pratar om att eftersom projektmetoderna är så inarbetade tycker beställaren au-
tomatiskt att de verkar bra och tänker inte på att det skulle kunna se ut på ett
annat sätt. ”[Beställaren] förstår inte att han plötsligt sitter i knät på projektet”,
säger deltagare 1. I en diskussion har den som kan motivera sina val genom att
hänvisa till metoder ett övertag. ”Den som håller i pennan har alltid övertaget”
säger deltagare 7 och fortsätter: ”Beställaren borde ha kartan att ge till projeket.
Inte tvärtom.”

4.3.4 Metodstöd för beställaren
Behov av beställarmetoder

Deltagarna anser att för att kunna stå upp emot leverantören och ta sitt ansvar är
det viktigt att beställaren och beställarsidan får bättre stöd i sin uppgift, i form
av bland annat metoder. De metoder som används i utvecklingen på myndighe-
terna beskriver för det mesta endast själva projektarbetets gång. När deltagarna
beskriver de projektmetoder som används på deras myndigheter framgår det att
dessa inte har verksamhetsnyttan som utgångspunkt. Många gånger ingår aktivite-
ter som verksamhetskunniga och användbarhetsexperter utför, men sällan nyttjas
deras kunskap i någon större utsträckning.

Markensten och Artman skriver: ”Procuring organisations today lack methods or
processes to transform their often abstract organisational requirements to a systems
specification for procurement” [MA04, sid. 22]. Detta stämmer väl överens med si-
tuationen på deltagarnas myndigheter. Där saknas oftast metodstöd och process-
beskrivningar med ett helhetsperspektiv, av deltagarna kallade ”beställarmetoder”,
som beskriver hur beställningsförfarandet och hela beställningsprocessen ska se ut.
Det är vanligt att beställningsprocessen, så som den ska gå till i nuläget, inte ens
finns ordentligt nedtecknad. Deltagare 4 säger att ”Man behöver göra en metod för
att ta fram vilka effekter verksamheten vill ha.” och konstaterar:”Det fattas stöd.”.
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Deltagare 7 anser att det i botten måste finnas ramverk i form av rutiner, verk-
tyg, arbetsprocesser och liknande för att beställaren ska ha någonting att stå på.
Deltagarna efterlyser metoder för att reglera hela beställningsprocessen, både på
övergripande nivå och de olika delmomenten. Syftet med metoderna är att de ska
underlätta och tydliggöra arbetet för beställaren liksom för alla andra inblandade.
Om beställaren kan hänvisa till sådana metoder, tror deltagarna att han/hon också
får ökat mandat gentemot IT-sidan.

Deltagare 7 berättar att det under seminariesamtalen har blivit tydligt för ho-
nom/henne att det saknas ett metodstöd för beställarna på myndigheterna. Delta-
garen säger att han/hon faktiskt själv skäms lite över att man inte har hanterat det
här behovet tidigare.

Vad inbegriper metodstödet?

Under seminarieseriens gång uppmärksammar deltagarna många olika saker som
borde ingå i beställnings- och utvecklingsprocessen och därför specificeras i ett me-
todstöd för beställaren.

Ett förslag som presenteras av deltagarna, på någonting som beställarna lätt
kan göra inledningsvis, är att i detalj teckna ner hur beställningsprocessen ser ut i
dagsläget, eller hur den är tänkt att fungera. En sådan processbeskrivning får i och
med nedtecknandet metodstatus och väger tyngre än den gjorde innan. Beställaren
får på detta sätt mer ”kött på benen” gentemot leverantören. Om beställningsproces-
sens olika steg finns på papper kan beställaren lättare argumentera för sin sak. Att
alla inblandande själva kan läsa processbeskrivningen leder till färre missförstånd.

Metodbeskrivningarna bör även inbegripa IT-sidans arbete. Deltagare 6 säger
att de flesta externa leverantörer enbart arbetar med användbarhet på uttrycklig be-
ställning, och då ofta bara som ett tillägg istället för integrerat i utvecklingsarbetet.
Exempelvis kan nyttoanalyser, specifika metoder för användarcentrering eller arbe-
te efter effektstyrningsmodellen göras obligatoriskt i beställningsprocessen, både på
beställarsidan och hos leverantören.

Flera deltagare påtalar att det är ett problem om beställaren överlåter beslut
om metoder och teorier för mycket på leverantören, särkilt om leverantören är in-
tern. Några deltagare anser att det är beställaren, som från fall till fall, ska kunna
göra ett val av vilka metoder som leverantören ska arbeta efter, oavsett om den
är intern eller extern. Denizhan[Den05] tar upp just att beställaren måste börja
ställa krav på vilka utvecklingsmetoder leverantören ska använda sig av. Deltagare
6 skriver att beställaren bör ”...ställa krav på vilka utvecklingsprocesser och metoder
de [leverantören] använder för att slutprodukten ska fungera i användning. T.ex. att
alla delleveranser ska ha testats med användare och att testerna ska göras av andra
personer än de som designat och byggt systemet.”.

Många sådana metoder och modeller som efterfrågas av deltagarna finns redan.
Eftersom de inte används kan vi dock konstatera att beställarna behöver lära sig
mer om dem och att de behöver appliceras i myndigheternas beställarprocesser.
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Verksamhetsanalyser och användbarhetsarbete

Deltagarna är överens om att beställarens metodstöd bör bygga på att hela beställ-
ningsprocessen ska göras så verksamhetscentrerad som möjligt. Vi kan konstatera
att expertis inom användbarhetsarbete och verksamhetsanalyser därför behöver fin-
nas på både beställar- och leverantörssidan. För att deras arbete ska få ta plats
behöver deras metoder preciseras och finnas med i processbeskrivningen. Som ett
exempel diskuterar deltagarna att, för att kunna avgöra om det är ett IT-system
man har behov av, ska det finnas beskrivet att beställningsprocessen ska inledas
med en verksamhetsanalys, utförd av verksamhetskunniga.

Utifrån deltagarnas berättelser kan man se att områdena verksamhet och an-
vändbarhet generellt har låg prioritet, och att behovet därför är stort av att de
förtydligas i en processbeskrivning. På deltagare 1:s och 2:s myndighet är det ex-
empelvis IT-avdelningen som själva bestämmer om de verksamhetskunnigas sysslor
ska utföras eller inte. Eftersom de inte inser vitsen med sysslorna nyttjas heller inte
de verksamhetskunniga i någon större grad.

Två andra deltagare berättar att på deras myndigheter finns inte någonting
i arbetsprocesserna som säkrar att användbarhetsarbete utförs. Deltagare 7, från
den ena av myndigheterna förklarar att det finns specificerat att man måste få ett
uttalande från säkerhetssidan innan en produkt är leveransklar. Men det finns inte
något motsvarande system gällande användbarhetssidan.

Några deltagare tar upp att man antagligen även i detta fall skulle kunna komma
långt genom att formulera det tillvägagångssätt som, till exempel de verksamhets-
kunniga, har i nuläget. Så att deras arbetsuppgifter ges högre status. Sådana arbets-
beskrivningar, i kombination med riktlinjer om var i processen de bör utföras, skulle
göra att både leverantör och beställare lättare kunde se att deras arbetstimmar är
motiverade, tror deltagarna.

Metoder som stöd, inte begränsning

Att beställarens metodstöd inte får bli ett hinder poängterar flera deltagare. Me-
toderna ska vara just till stöd. Deltagare 7 säger att ”De ska vara en hjälp för att
inte glömma något.”, och deltagare 3 konstaterar: ”[Metodnamn] ska vara ett stöd,
inte en exakt kokbok.”.

Flera deltagare tar upp problem med att till punkt och pricka försöka följa de
metoder och processer man tillämpar på myndigheterna. På deltagare 4:s myndighet
ska de metoder som finns passa alla projekt. Deltagaren påpekar det omöjliga i att
följa en metod på samma sätt i exempelvis ett stort respektive ett litet projekt.
Deltagarna är överens om att modeller alltid är idealiserade och att det inte existerar
någon situation, där en modell är direkt applicerbar.

Deltagare 6 och deltagare 7 berättar att man, på deras myndigheter, arbetar så
att man i början av ett projekt väljer ur en ”verktygslåda” av metoder och modeller.
Man plockar ut dem som verkar lämpliga för varje specifikt projekt och anpassar
dem efter just det projektets förutsättningar. Övriga deltagare är överens om att
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detta arbetssätt låter mycket bra och att det inte bara borde fungera så i projektet
utan att även beställaren skulle arbeta så.

4.4 Beställarkompetens
4.4.1 Verksamhetskunskap kontra IT-kunskap
Collin[Col07], som deltagarna läst, hävdar att boten mot misslyckade projekt är att
beställaren ska vara lika IT-kunnig som verksamhetskunnig. Deltagarna anser att
detta, i verkligheten, knappast är realistiskt. Vidare menar Collin, att om det inte
är möjligt att ha en beställare med både goda IT-kunskaper och verksamhetskun-
skaper, så är det IT-kunskaperna som ska överväga. Flera av deltagarna är mycket
kritiska till detta synsätt och tycker att Collin har en gammalmodig syn på utveck-
lingsprocessen. De menar att den redan lätt blir ”IT-styrd” istället för att fokus
ligger på verksamhetens behov.

En risk, som deltagarna nämner, med en beställare som i huvudsak har IT-
kunskaper, är att han/hon tänker för mycket i IT-lösningar. Ofta drar man igång
IT-projekt för tidigt, innan man hunnit ta reda på vad man egentligen har för behov.
Exempelvis kanske det inte är ett nytt IT-system utan organisatoriska förändringar
som krävs för att önskad effekt ska uppnås, påpekar deltagare 6, och menar att
detta är lättare att se för någon med verksamhetskunskap. En annan risk är att
beställaren inte tar med krav som han/hon inte tror går att lösa tekniskt och därför
begränsar beställningen i ett tidigt skede, alternativt specificerar beställningen för
mycket i detalj. Något som kan leda till en icke optimal lösning.

Flera deltagare hävdar att beställaren inte ska behöva vara insatt i leverantö-
rens val av utvecklingsmetoder eller programmeringsspråk. Deltagare 8 säger att
”Beställarens roll är att uppnå effekter. Beställaren ska inte behöva ta ställning till
vilken teknisk lösning det blir”, och deltagare 3 konstaterar att beställaren bara ska
behöva bry sig om vad det är som ska lösas, inte hur man går tillväga för att göra
detta.

Några deltagare framhåller fördelarna med att beställaren har god IT-kunskap.
De kan då bland annat lättare förstå utvecklingsprocessen, varför IT-leverantörerna
resonerar som de gör kring olika lösningar samt bemöta dem med argument. Del-
tagare 6 påpekar att det utan teknisk kompetens är svårare att veta om någonting
är tekniskt genomförbart ifall leverantören till exempel hävdar att det inte är det.

I slutet av samtalen anser de flesta att verksamhetskunskap är viktigare än IT-
kunskap hos beställaren. Ett par deltagare menar dock att beställaren bör ha så
stor IT-kunskap som möjligt vid sidan om verksamhetskunskapen, medan andra
inte tycker att beställaren ska behöva ha några sådana kunskaper alls.

4.4.2 Vad innebär beställarkompetens?
Redan innan deltagarna börjat reda ut innebörden av begreppet ”beställarkompe-
tens” är de överens om att det är brist på sådan kompetens, på deras myndigheter.
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Vid seminarieseriens slut råder också enighet om att det är svårt att uppnå god
verksamhetsnytta utan att beställarens beställarkompetens är hög. Detta överens-
stämmer med Borgström et al. som skriver att ”Hög beställarkompetens kan sägas
vara en förutsättning för att leverantören ska kunna producera god användbarhet i
datorsystemen.” [BAH01, sid. 1]. Att beställarna har låg beställarkompetens är en
sak. Deltagarna menar dock att det allra största problemet är att varken beställarna
eller de som sitter högre upp i organisationen är medvetna om att denna kompetens
saknas.

De flesta deltagare anser att beställaren behöver djupare kunskaper i hur man
bör arbeta verksamhetscentrerat i beställningsprocessen samt varför man bör göra
det. De anser också att beställaren ska vara mer insatt i hur den egna verksamhe-
ten faktiskt fungerar. Några deltagare efterlyser djupare kunskaper inom använd-
barhetsarbete hos beställarna. En fråga som delar deltagargruppen är hur mycket
tekniska kunskaper beställaren bör besitta, men gruppen är ändå relativt överens
om att man bör lägga mindre vikt vid tekniskt kunnande och större vid verksam-
hetskunskap.

Från att diskussionen rört sig kring det önskvärda i att beställaren har så många
specialistkunskaper som möjligt och hur dessa bör prioriteras gentemot varandra,
lutar deltagarna i ökande grad mot att ”beställarkompetens” egentligen handlar om
förmågan att vara lite av ”spindeln i nätet”. En bra beställare måste kunna ta reda
på och förmedla vad han/hon vill få ut av sin beställning. Beställaren måste därför
vara en god kommunikatör. Deltagarna kommer fram till att beställaren inte själv
behöver besitta de olika expertkunskaperna om han/hon istället ser till att engagera
personer med sådan kunskap, och har förmågan att styra hela utvecklingsprocessen
mot ett verksamhetscentrerat arbetssätt. Vi kan konstatera att beställaren då måste
ha tillräcklig kunskap om vad de olika expertområdena kan bidra med, för att kunna
bedöma och avgöra när de behövs.

Utifrån deltagarnas reflektionstexter och diskussioner kan man sluta sig till att
deltagarnas syn på beställarkompetens ligger ganska nära Borgströms et al. defini-
tion: ”Med beställarkompetens menar vi förmågan att planera, formulera, kommu-
nicera och övervaka en systemupphandling och systemutvecklingsprojekt utifrån ett
perspektiv som ser verksamheten i termer av aktivitetsnivå och utvecklingspotenti-
al.” [BAH01, sid. 1].

4.4.3 Nyttja andras kunskap

Expertmedverkan

I Communicating the future business: A procurement organization’s understanding
of their role in systems development[AA06] drar författarna slutsatsen att bestäl-
larna måste upprätta en struktur av personer med respektive ansvar för använd-
barhet, verksamhetsmodellering och vilken nytta man vill få ut av den planerade
IT-lösningen. Deltagarna återkommer i flera sammanhang till att beställaren på
olika sätt i beställningsprocessen skulle kunna ta hjälp av personer som har expert-
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kunskap inom områden som verksamhet, användbarhet, effektanalys och IT. Det
här är ett sätt att komma runt problemet att en beställare som enskild individ helst
skulle besitta flera olika specialistkunskaper.

Flera deltagare vittnar dock om att beställaren, exempelvis vid kravframtagning,
inte tar hjälp av dem med mer kunskaper, utan skickar sina formuleringar direkt
till IT-avdelningen. Där tolkas deras beställning ordagrant vilket får till konsekvens
att slutresultatet inte uppfyller verksamhetsbehoven särskilt väl. ”Beställarna borde
delegera ner till några som har verksamhetskunskap.” säger deltagare 7. Han/hon
anser att de verksamhetskunniga har kunskap om verksamheten, och kan utifrån
den göra tolkningar av de mer diffusa formuleringar som beställarna författar. Del-
tagarna föreslår att beställaren tar hjälp av de verksamhetskunniga i organisationen
för att göra verksamhetsanalyser och ta fram verksamhetsbehoven vid kravanaly-
sen, samt ser till att användbarhetssexperter är engagerade i utvecklingsprocessen
redan från förarbetet. Andra förslag på expertstöd är bland annat att ta hjälp av
kravanalytiker för att formulera tydliga krav och IT-kunniga för att utföra tester.

För att ta reda på vilka de önskade effekterna är behöver beställaren tillgång
till bland annat effektledare, verksamhetskunniga och användbarhetsexperter re-
dan innan beställningen läggs. Därför anser flera av deltagarna att det är na-
turligt att dessa olika kunskapsroller sitter på beställarsidan av organisationen.
Markensten[Mar03] tar upp att för att en beställning ska lyckas behöver beställar-
sidan vara insatt i både kravframtagning och användbarhetsarbete.

På deltagarnas myndigheter sitter dock de verksamhetskunniga, i de fall de finns,
oftast på leverantörssidan och inte hos beställaren. Placerade där, menar deltagare
som själva är verksamhetskunniga och placerade på IT-avdelningen, att de ofta
lämnas utanför. IT-verksamheten ser inte behovet av att involvera dem. Därför bör
de verksamhetskunniga finnas på myndigheternas beställarsida, framhåller de. Om
de trots allt är placerade hos leverantören, måste beställaren ta sitt ansvar och se
till att de engageras i arbetet, menar de.

Vad gäller intern användbarhetskompetens knuten till beställarsidan saknar del-
tagarna helt egna erfarenheter av det, även om de flesta tycker att det borde finnas.
Deltagare 6 har dock varit med om att beställarna tagit in sådan hjälp utifrån.
”Det är dumt att de [användbarhetsexperter] inte finns på beställarsidan. Bestäl-
larsidan är där de borde sitta”, säger deltagare 2. Enligt några deltagare bör även
IT-expertis finnas på beställarsidan, för att kunna bistå beställaren med sin kun-
skap och bland annat testa levererade produkter. Detta är särskilt till fördel vid
externa beställningar, menar de.

En fördel som tas upp, med att de omnämnda rollerna finns på leverantörssi-
dan, är att de lättare kan ha ett nära samarbete med de andra projektdeltagarna,
exempelvis IT-utvecklarna, under projektets gång. Förslaget får dock kraftig kritik
av några deltagare med dålig erfarenhet av detta. Fördelen med att ha expertisen
på båda sidor nämns också. Oavsett var kunskapen finns är alla överens om att
det viktigaste är att beställaren faktiskt ser till att personerna som besitter den
involveras i beställningsprocessen. Lämnas de utanför kommer självklart inte deras
expertkunskaper till nytta.
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Kommunikation

För att kunna använda sig av den kunskap som finns runtomkring beställaren på
myndigheten, är en förutsättning att kommunikationen mellan de olika parterna
är väl fungerande. Att beställaren måste bli bättre på att kommunicera med leve-
rantörerna framhålls av flera författare[AA06, Tea07]. Taylor[Tay00, sid. 26] skri-
ver: ”Project managers must interact with the client and have good communication
skills.”. Är kommunikationen god får man ut mer av den kompetens som besitts av
den andra parten. Ett par deltagare har positiva erfarenheter av projekt, där bestäl-
lare och leverantör arbetat nära varandra, varit lyhörda och fört en ständig dialog.
En av dem, deltagare 5, påpekar att man då med tiden lär sig av varandra, så att
beställaren blir mer insatt i IT-arbetet och IT-utvecklarna får en ökad förståelse för
verksamheten. Deltagarna tror att samarbete mellan beställare och leverantör är en
viktig förutsättning för att projekt ska lyckas bra. Vikten av god kommunikation
återkommer också upprepade gånger i deras berättelser.

Deltagare 7 säger att man måste ha en ”nästan personlig relation för att man ska
ha en gemensam förståelse.”. Själv har deltagaren, som sitter på beställarsidan, di-
rektkontakt med alla utförare och där görs till exempel förstudien, som utvecklingen
sedan baseras på, av beställare och utförare gemensamt.

Flera av deltagarna konstaterar att beställaren inte har behov av att själv vara så
IT-kunnig om man bara har en god kommunikation mellan beställare och utvecklare.
Som deltagare 6 uttrycker det måste man inom IT-utvecklingen på myndigheterna
sluta att ”jobba mot varandra” och istället bli bättre på att samarbeta. Effektkartor
är ett sätt att underlätta kommunikationen mellan beställare och utförare, anser
deltagaren. Dessutom är deltagarna eniga om att beställarna själva måste vara
aktivt engagerade i projektet och ha ett nära samarbete med leverantörssidan. På
så sätt kan de dra nytta också av kunnandet som finns på den sidan.

Flera deltagare vittnar om brister i kommunikationen mellan beställar- och le-
verantörssida. I vissa fall är bristerna allvarliga. Fungerar inte dialogen har det
visat sig att beställaren lätt släpper ansvaret, och att designbesluten läggs över på
IT-sidan. Detta diskuteras närmare i kapitel 4.2.3.

På ett par myndigheter finns i stort sett ingen direktkommunikation mellan be-
ställare och utförare. Kommunikationen sker oftast via olika mellansteg och måste
ibland passera flera instanser. Hos en myndighet finns till och med ett uttalat förbud
mot att de verksamhetskunniga på IT-avdelningen och beställaren får ha direktkon-
takt med varandra innan beställningen är lagd. Detta på grund av en tolkning av
myndigheternas upphandlingsregler. Övriga deltagare reagerar mycket starkt över
detta. Beställaren är alltså direkt motarbetad i att använda den kompetens som
finns på myndigheten, för att få hjälp att ta fram behov och krav i förstudie och
formulera beställningen. Detta ses som förkastligt av deltagarna.

Deltagarna är överens om att beställaren specifikt också måste bli tydligare med
vad de vill få ut av beställningen. Artman och Andersson drar i Communicating the
future business: A procurement organization’s understanding of their role in systems
development[AA06] slutsatsen att det är av största vikt att beställarmålen förmedlas
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vid en beställning. Om beställaren inte kan förmedla till leverantören vad han/hon
vill ha, tycker deltagarna heller inte att det är konstigt om han/hon i slutändan inte
får det.

Externt beställarstöd

För att stödja beställaren i sin roll inom de områden han/hon saknar kunskaper,
finns förutom eventuell intern expertis även möjlighet att ta hjälp utifrån, någonting
som sällan sker på deltagarnas myndigheter. Deltagarna beskriver olika sätt som
detta kan gå till på. Experter kan tas in för allt i från att göra en punktinsats till
att genomföra hela beställningsprocessen åt myndigheten.

Effektstyrning och verksamhetskunskap är två områden som nämns där man
kan ta in enskilda experter utifrån för specifika uppdrag. ”Ofta tas folk in för att
göra en riskanalys”, framhåller deltagare 3. ”Varför inte ta in någon för att göra en
nyttoanalys?”. Deltagaren menar att man också kan ta in en specialist som deltar i
projektet och hjälper beställaren att se till att verksamhetsnyttan hålls i fokus.

Ett annat alternativ som lyfts fram är att en extern part, såsom ett konsultföre-
tag, tas in på beställarsidan i organisationen och hjälper beställaren att genomföra
hela eller delar av beställningsprocessen. Gulliksen och Göransson förordar i boken
Användarcentrerad systemdesign, att beställaren tar in en konsult som hjälper dem
gentemot leverantören genom processen. ”Att såsom i byggindustrin arbeta nära en
konsult som hjälper en i etablering av kravspecifikation, upphandling och kontroll
skulle förmodligen i många fall kunna förbättra situationen.” [GG02, sid. 60]

Några deltagare poängterar att en sådan hjälp bör komma in redan innan ett
projekt initieras, för att hjälpa beställaren att ta reda på vad det egentligen är
man vill åstadkomma med beställningen. Om en sådan extern part finns med under
hela beställningsprocessen kan den hjälpa beställaren med helhetssynen och med
att säkerställa att slutprodukten uppfyller verksamhetskraven och uppnår önskad
verksamhetsnytta.

I Markenstens och Artmans[MA04] artikel tas externa användbarhetsexperter in
från en konsultfirma för att ta fram förslag till den nya hemsidan. Detta, konstaterar
deltagarna efter att ha läst texten, är en bra lösning för myndigheter, där det saknas
tydliga användbarhetsroller. Med inspiration från texten uttrycker deltagare 1 att
”en organisation inte ska vara rädd att ta hjälp av proffs utifrån, dvs anlita företag
som enbart utför användbarhetsanalyser.”. Några deltagare påpekar att de skulle
kunna fungera som en tredje part mellan beställare och leverantör och hjälpa till med
dialogen mellan parterna. Exempel som nämns på sådant som externa experter kan
hjälpa till att hålla i, eller genomföra, under projektets gång är arbetet med att göra
effektkartor, användartester och att ta fram prototyper och kravspecifikation. Vid
behov, föreslår deltagarna att beställarkonsulterna finns med och stödjer beställaren
ända fram till testning, lansering och uppföljning.

Deltagare 2 påpekar dock att det finns en risk med att lägga över ansvaret
för mycket på konsulter. Oavsett om det är beställarexperter man lämnar över till
eller om det är IT-leverantören, som tidigare nämnts, så gäller att om man inte
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arbetar nära tillsammans med dem finns risken att man förlorar kontrollen, det är
deltagarna överens om. Det är också mer riskabelt ju sämre kunskaper beställaren
har och ju mindre insatt han/hon är.

4.4.4 Hur öka beställarkompetensen?
Man kan tydligt konstatera att beställarna på deltagarnas myndigheter behöver
mycket bättre kunskaper i hur man genomför en beställning med verksamhetsnyttan
i fokus.

Som vi har sett i kapitel 4.3.4 skulle beställarna behöva ett bättre metodstöd
som reglerar hela beställningsprocessen. Men beställarna och ledningen saknar ofta
kunskap om både metoderna och behovet av att använda dem. Deltagare 3 frågar sig
”Vad finns det för kompetens inom en myndighet att vara aktiva beställare av nytt it-
stöd, och vilken tid finns för det?”. Han/hon skriver om sambandet mellan IT-stöd
med bristande användbarhet och ej hemtagna nyttoeffekter. Han/hon menar att
om det fanns större insikt generellt om det sambandet skulle ”...kompetenstillförsel
inom området och verksamhetens engagemang...[öka]”. Deltagare 7 påpekar att man
på deras myndighet och på de flesta ställen ser det som en självklarhet att utbilda
projektledarna i projektmetoderna, och frågar sig ”Varför utbildar vi inte beställarna
i något?”.

Det existerar redan metoder för beställningsförfarandet, som utgår ifrån nyttan,
men också generella metoder för hur man arbetar användarcentrerat och verksam-
hetscentrerat. Flera deltagare tar upp att om bara beställarna lärde sig mer om
dessa, så skulle hela beställningsprocessen riktas mer mot att uppnå verksamhets-
behoven.

Enligt Gulliksen och Göransson är det vanligt, att beställare inte själva inser att
de har bristande kompetens när de upphandlar nya system. ”Man försöker så gott
man kan att själv författa en kravspecifikation.” [GG02, sid. 59].

Ett 2-dagars utbildningspaket för myndigheter, för att lära sig hur man gör
en beställning, borde sättas ihop, tycker deltagare 6. Myndigheterna kunde skicka
några personer var för att lära sig metoder för att bland annat få in användbarhets-
arbete i beställningsprocessen. Deltagaren är också tydlig med att han/hon anser
att det ska vara fråga om handgripliga övningar och inte bara föreläsningar.

Några deltagare menar att man framförallt behöver nå ut med den här typen
av kunskap till de med högt uppsatta positioner på myndigheterna. Det framhålls
att om man kan visa att man kan skära ner på kostnaderna genom att man arbetar
verksamhetscentrerat kommer de genast att ändra i beställningsprocesserna. Det är
bara att ”sätta generaldirektörn på 4 veckors kurs!”, konstaterar deltagare 4 glatt.

37





Kapitel 5

Slutdiskussion

5.1 Beställningsprocessen
Det finns mycket som kan göras för att myndigheter ska bli bättre på att lyckas
med sina IT-satsningar. Denna studie har resulterat i många uppslag och idéer, allt
från övergripande, organisatoriska förändringar till mindre detaljförslag. Vi har i
rapporten fokuserat på de förstnämnda.

5.1.1 Problem
Våra statliga myndigheter existerar för att bidra till att skapa ett bättre samhälle
för människorna som det utgörs av. Vi har konstaterat att myndigheternas IT-
satsningar allt för ofta misslyckas[SM99, Rik11, pol15, nyt15, dnj15], vilket innebär
stora kostnader för samhället, såväl ekonomiska som i form av försämrad service för
medborgarna. Istället för att vara samhället till gagn kan en IT-beställning, som
är bristfälligt utförd, både kortsiktigt och långsiktigt tära på samhällets resurser. I
denna studie frågar vi oss vad orsaken är till att myndigheternas IT-investeringar
inte ger önskade effekter och vad som kan göras åt det.

Studien visar, i enlighet med tidigare forskning, att man i beställnings- och ut-
vecklingsprocessen i för liten grad utgår ifrån verksamhetens behov, vilket resulterar
i produkter som inte ger önskade effekter när de tas i bruk.[MA04, Mar05, AA06]
Vår studie visar också att en betydande anledning till att det är på detta sätt är
okunskap, både bland beställare och i övrigt i organisationerna. Inte sällan finns
expertkunskap inom exempelvis områdena verksamhet och användbarhet på myn-
digheterna, men de nyttjas inte i den utsträckning och på det sätt som skulle be-
hövas. Så som även tidigare visats[MA04, AA06], skulle beställaren behöva ta hjälp
av denna expertis redan i beställningsprocessens tidigaste faser, för att kartlägga
de behov som beställningen sedan ska grundas på.

Istället är det vanligt att ansvaret för att genomföra verksamhetsanalyser och
användbarhetsaktiviteter läggs på leverantören, oavsett om den är intern eller ex-
tern, någonting som även det konstaterats i tidigare studier[GG02, Mar05, SAD07].
Leverantörerna arbetar i många fall IT-styrt, vilket gör att dessa aktiviteter ham-
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nar i skymundan. Beställaren lägger sig dock sällan i leverantörens arbete. I studien
kan vi också konstatera att det bland annat beror på svårraserade strukturer, där
leverantören har ett starkt informellt mandat. En anledning till att det ser ut så är,
enligt våra resultat, att IT-kunskaper traditionellt har mycket hög status, som bland
annat upprätthålls genom en exkluderande terminologi och ett starkt metodstöd.

5.1.2 Lösningar

I studien drar vi slutsatsen att för att IT-beställningar ska resultera i produkter, som
ger önskade effekter i verksamheten, behöver beställarrollen stärkas. För att kunna
stå upp emot leverantören, som har metodstöd, konstaterar vi att även beställarna
behöver ett bättre stöd i form av metoder, ”beställarmetoder”, att luta sig emot.
Detta är ett område som inte utforskats speciellt mycket i tidigare studier, även om
exempelvis Markensten och Artman[MA04] tangerar det.

För att stärka beställaren, måste myndigheterna dock inte bara förse beställaren
med metoder att använda i förstudien. Beställningsprocessen i sin helhet behöver ses
över, så att den blir genomgående verksamhetscentrerad, och så att användbarhets-
och verksamhetsexpertis utnyttjas på rätt sätt. Även dessa rollers metoder behöver
beskrivas mer utförligt. Ett förslag på ett enkelt första steg att göra, som fram-
kommer i studien, är att formulera hur man redan arbetar, eller ska arbeta, så att
de redan befintliga arbetsuppgifterna får metodstatus. Om beställningsprocessen
specificeras utförligare, blir den också tydligare för alla som är inblandade i den.

Tidigare studier[AA06, SAD07] har, liksom vår, visat att även ansvarsfrågan be-
höver klargöras bättre. Om beställaren hade ett större formellt ansvar för effekterna
av beställningen skulle han/hon också få ett starkare mandat gentemot leverantö-
ren. En teori är dessutom, att det med ett utpekat ansvar är mer sannolikt att
beställaren själv skulle ta på sig ett större ansvar, exempelvis genom att öka sina
beställarkunskaper och engagera sig mer i hela utvecklingsprocessen.

Vidare kan vi konstatera att det råder dålig insikt, hos både beställare och de
som sitter högre upp i organisationerna, om vad man kan tjäna på att låta verk-
samhetsbehoven styra vid IT-beställningar. Med ökad medvetenhet skulle man, om
beställarkompetensen internt är otillräcklig, kunna inse behovet av att ta in externt
beställarstöd, konsulter som hjälper beställaren genom processen. Man skulle också
inse att man i annat fall måste låta utbilda sina beställare, så att de kan ta reda
på och utgå ifrån de nyttoeffekter man vill uppnå i verksamheten.

Om myndigheterna lät utbilda fler i hur beställningsprocessen kan förbättras,
skulle verksamhetsnytta och användbarhet komma mer i fokus vid IT-satsningar.
IT-systemen skulle bli mer anpassade efter hur de faktiskt ska användas och slu-
tanvändarna skulle behöva lägga mindre tid och energi på att utföra sina sysslor.
Verksamheten skulle på detta sätt bli mer effektiv och människors engagemang
skulle tas bättre tillvara. Mindre av samhällets resurser, både i form av ekonomiska
värden och mänskliga sådana, skulle ödslas på IT-stöd som inte lever upp till sitt
namn.
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5.1.3 Svar på frågeställningarna
Vi anser att vi fått många intressanta svar på de frågeställningar som legat till grund
för denna studie. Resultaten visar, som efterfrågat, på flera problem, som idag hind-
rar myndigheter från att uppnå god verksamhetsnytta med sina IT-investeringar.
Precis som vi hoppats har vi, genom deltagarnas, både positiva och negativa, erfa-
renheter kunnat identifiera områden där förbättring behöver ske och vi har kommit
fram till flera konkreta förslag på vilka förändringar som borde genomföras för att
myndigheterna ska lyckas bättre med sina IT-satsningar. Vår bedömning är att vå-
ra slutsatser till största delen även är tillämpbara på andra organisationer, såsom
andra myndigheter, företag och ideella organisationer.

Flera av våra resultat bekräftar, liksom man kunnat förvänta sig, sådant som
konstaterats i tidigare studier. Utöver dessa framkommer några nya resultat, som
leder till slutsatser som tidigare inte dragits. (Se kapitel 4.3 Betydelsen av mandat
och metodstöd.) Vi skulle inte ha kunnat förutse dessa resultat vid studiens början,
men är samtidigt inte förvånade över det som framkommit. Att dessa problem och
åtgärdsförslag framkommer är värdefullt, då det ger ytterligare en nyckel till hur
beställningsprocessen på myndigheter kan förbättras.

5.2 Förändringar i deltagarnas förhållningssätt
Deltagarna delar inte bara med sig utav sina erfarenheter och tankar under dialog-
seminarieserien gång. Genom möjligheten att sätta sina erfarenheter i ett samman-
hang, i mötet med texterna och de andra deltagarnas erfarenheter förändras också
deras begreppsvärld och deras syn på beställningsprocessen under tiden. Följden
blir att deltagarna ibland ändrar åsikter allteftersom de får nya perspektiv på ett
område. Man kan också observera att deltagarna ibland stärks i den uppfattning de
redan har, genom en företeelse som kan sättas i ett större perspektiv, eller genom
att nya begrepp ger en möjlighet att sätta ord på en vag känsla. De största åsikts-
skiftningarna, som vi kan observera hos deltagarna, sker i frågor där de kommer i
kontakt med för dem obekanta tankegångar, det vill säga inom de områden där de
lär sig någonting nytt.

Den fråga där man ser störst förändring inom gruppen är den som rör ansvar-
fördelningen i beställningsprocessen. (Se kapitel 4.2) Här skiljer sig åsikterna en
hel del åt i början, då några anser att det är i sin ordning att ansvaret för slutre-
sultatet ligger på projektledaren. Det framgår även att många deltagare inte har
funderat speciellt mycket över ansvarsfrågan eller att någon annan än leverantören
skulle kunna ha huvudansvaret för slutresultatet. Ganska snabbt, när deltagarna
delar sina tankar med varandra blir de relativt eniga om att även om projektledaren
visserligen har ansvar för det projektet levererar, bör beställaren kunna ställas till
svars för hela beställningen.

Samma typ av förändring av ståndpunkter sker vid frågan om vilken kompetens
som är viktigast hos beställaren: IT- eller verksamhetskunskap. (Se kapitel 4.4.1)
Från början anser några, att IT-kompetens är viktigast. Vartefter diskussionen fort-
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går läggs dock tyngden mer och mer på betydelsen av verksamhetskunskap. Delta-
gare 7 säger rakt ut att ”Det kändes uppenbart när jag skrev det, men jag backar.”
Deltagaren säger att han/hon tänkt att ”för att brösta upp sig mot någon med
spetskunskap måste man ha spetskunskap”, men genom diskussionen, där verksam-
hetsperspektivet tydliggörs av andra deltagare, kommer han/hon istället fram till
att vad som egentligen behövs är beställarkompetens.

Andra exempel på områden där förändring av uppfattningar och åsikter sker är
när man diskuterar definitionen av en lyckad IT-satsning (se kapitel 4.1.2) samt vid
konklusionen att det behövs metodstöd till beställaren (se kapitel 4.3.4).

Generellt kan man konstatera att deltagarna, vid seminarieseriens början, ser
på beställningsprocessen mer ur ett perspektiv, där IT-projektet, leverantörens
arbete och den tekniska utvecklingen finns i fokus. Detta överensstämmer med
litteraturens[GG02, Art02, MA04] beskrivningar av hur det ofta ser ut idag på
myndigheter och i andra organisationer. Från att ha detta förhållningssätt, sker över
lag under samtalens gång, en attitydförändring i gruppen. Deltagarna bildar sig nya
uppfattningar, som i högre grad har en utgångspunkt i verksamheten, användningen
samt beställningsprocessens tidiga faser, tiden innan beställningen utförs. Deltagar-
na ser nya aspekter på områden, som de redan är insatta i, när deras perspektiv
på beställningsprocessen vidgas. Detta visar att genom en dialogseminarieserie, likt
den genomförda, kan medvetenheten om beställarens och beställarsidans roll öka
hos deltagarna.

5.3 Metodval

I syfte att ge deltagarna ökade kunskaper i hur man kan bli en bättre beställare
fungerade dialogseminariemetodiken[GH07] bra. Intressant att notera är att delta-
garna fick med sig ny kunskap på både teoretisk och praktisk nivå. Samtalet rörde
sig kring allt mellan hur stora hypotetiska omorganisationer skulle fungera på bästa
sätt till småtips och konkreta lösningar på vardagsproblem. Deltagarna var också
mycket nöjda med utbildningen, även om flera påpekade att det hela tog mycket
tid i anspråk.

Som forskningsmetod tjänade dialogseminarieserien också sitt syfte väl. Som
observatör kunde man på ett koncentrerat och effektivt sätt ta del av deltagarnas
erfarenheter. Vi bedömer att vi på kort tid fick god insyn i såväl deltagarnas upple-
velser och deras tankar kring dem, som deras reflektioner kring teorier och vad and-
ra erfarit. Intervjuer skulle exempelvis inte kunna leda till en sådan djupdykning.
Därför var det en väl lämpad metod för ändamålet. Även utan utbildningssyftet
från uppdragsgivarna är vår uppfattning att en dialogseminarieserie skulle vara ett
lämpligt val av metod.

Eftersom seminarieserien hade dubbla syften var vi noga med att uppmärksam-
ma deltagarna på detta, så att de skulle vara väl medvetna om det under sitt del-
tagande. Inför studien informerades också deltagarna om att deras deltagande var
frivilligt, men vi upplyste dem även om vikten, metodmässigt, av att delta vid alla
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seminarietillfällen. Detta innebär förstås en motsättning som skulle kunna upplevas
som en press. I rapporten anonymiserades alla personuppgifter och uppgifter som
rörde specifika myndigheter, för att inte avslöja deltagarnas identitet eller åsikter.
Studien har dock inte hanterat några etiskt känsliga uppgifter.

5.4 Vidare forskning
Ett område att studera närmare är hur IT-sidans informella men starka mandat
påverkar beställningsprocessen och vad man kan göra åt det. Det vore intressant
att finna svar på frågan om hur man skulle kunna höja beställarens ställning och
öka statusen för verksamhets- och användbarhetscentrerade aktiviteter. Ett förslag
är därför att se om det går att verifiera en av slutsatserna vi dragit i denna studie:
att en möjlig åtgärd för att stärka beställarens roll är att förbättra beställarens
metodstöd samt att beställningsprocessens förfarande tydliggörs.

Projektformen som utvecklingsmodell får kritik av deltagarna, då de menar att
IT-utveckling bör ses mer som verksamhetsutveckling och därför inte vara så be-
gränsad i tiden som ett projekt är. Ett annat uppslag till forskningsämne är därför
att undersöka lämpligheten i att IT-utvecklingsarbete bedrivs i form av projekt.

I denna studie fanns inte utrymme att i detalj studera förändringen av deltagar-
nas syn på och uppfattning om beställningsprocessen. Närmare studier skulle behö-
vas av hur dialogseminariemetodiken fungerar som utbildningsform för att sprida
kunskap om hur myndigheter kan bli bättre beställare. Då skulle man även kunna
undersöka hur personers olika yrkesroller påverkar förändringen i deras förhållnings-
sätt.

Ett annat område som vi inte har haft möjlighet att studera djupare, men som
deltagarna diskuterat mycket, är vad man tar med, och borde ta med, i beräkning-
arna när man kalkylerar inför ett nytt IT-stöd. Att fördjupa sig i detta är därför
ytterligare ett uppslag till forskningsämne.
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Kapitel 6

Rekommendationer

Förslag till åtgärder för att myndigheter ska kunna lyckas bättre med sina IT-
satsningar:

I Ledning och beställare på myndigheter måste inse att för att få ut önskade
effekter av ett IT-stöd, är det nödvändigt att först ta reda på vilka effekter det
är, som man vill få ut.

II Användar- och verksamhetsbehoven behöver kartläggas redan innan beställ-
ningar läggs, så att man kan basera beställningarna på dem. Alla designbeslut
under hela utvecklingsprocessen måste gå att spåra till dessa behov. Därför är
det också nödvändigt att organisationen har väldefinierade mål.

III Beställarna behöver ha kompetens och förmåga att nyttja den expertis, i form
av användbarhetsexperter och verksamhetskunniga, som redan finns på myn-
digheterna. Om beställarkompetensen är otillräcklig bör myndigheterna ta in
externt beställarstöd, som hjälper till med att genomföra beställningen.

IV Myndigheterna behöver nya modeller och metoder för beställningsprocessen,
som stöd för beställarna. Beställarna måste också få en tydligare roll och ett
ökat mandat i förhållande till leverantörerna.

V Ansvarsfördelningen mellan beställare och leverantörer måste bli klarare. Nå-
gon, förslagsvis beställaren, bör ha ett utpekat ansvar för att resultatet av en
beställning uppnår önskade effekter i verksamheten.

VI Dialogseminariemetodiken är användbar för att utbilda personer, som är invol-
verade i beställningsprocessen, i hur man kan arbeta verksamhetscentrerat och
varför man bör sätta verksamhetsnyttan i fokus.
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Bilaga A

Dialogseminarieseriens litteratur

• Innan seminarieseriens början
Bakgrundstext: A game of usability: Visualizing Responsibility for Usability
through a Football Metaphor [SAD07] av Anna Swartling, Henrik Artman och
Ulrika Dovhammar.

• Inför seminarietillfälle 1
Impulstext: Effektstyrning av IT [OB04] av Ingrid Ottersten och Mijo Balic,
kapitel 1.4 - 2 samt kapitel 5.
Bakgrundstext: From Business to Buttons[BBOA02] av Mijo Balic, Johan
Berndtsson, Ingrid Ottersten och Mikael Aldman.

• Inför seminarietillfälle 2
Impulstext: IT-kvalitet[Col07] av Bernt Collin, sidorna 48-52, 57-77 och
84-98.
Bakgrundstext: Ingen

• Inför seminarietillfälle 3
Impuls- och bakgrundstext: Användarcentrerad systemdesign[GG02] av
Jan Gulliksen och Bengt Göransson, kapitel 3.1, 6 (utom 6.3), 8.7, 8.9, 10.2
och 10.3.

• Inför seminarietillfälle 4
Impulstext: Procuring a usable system using unemployed personas[MA04]
av Erik Markensten och Henrik Artman.
Bakgrundstexter: Passproblem pressar personalen[Lin07], artikel ur Da-
gens Nyheter den 17 oktober 2007, av Staffan Lindberg, IT-projects: Sink
or swim[Tay00] publicerad i The computer Bulletin av A. Taylor, January
2000, Communicating the future business: A procurement organisation’s un-
derstanding of their role in systems development[AA06] av H. Artman och F.
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Andersson, Därför blir IT-projekt så dyra eller Dödssyndernas paradis[Kar01]
av Lars Karlander, Kap. 15. Användarsynpunkter behövs - i lagom doser.
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Deltagarna

I dialogseminarieserien deltog 8 personer från 7 olika myndigheter. Nedan följer en
presentation av deras roller på sin myndighet och lite om hur organisationen och
beställningsprocessen ser ut hos dem.

Deltagare 1

Deltagaren arbetar på en större myndighet och har i ca 10 år haft förvaltningsansvar
på ett av myndighetens samhällskritiska system. ”Detta har inneburit att jag haft
ansvaret som beställare för all vidareutveckling av systemet.” berättar deltagaren
och förklarar att allting gick via honom/henne.

Det gjordes en genomgripande omorganisation av huvudkontoret och IT-avdelningen
samt merparten av verksamhetsspecialisterna separerades från huvudkontoret och
bildade en egen avdelning. Denna avdelning inbegriper både utvecklings- och un-
derhållsarbete. Utveckling av nya system sker i projektform. Deltagaren, som tillhör
verksamhetsspecialisterna, placerades på utvecklingssidan.

Huvudkontoret har kvar beställarrollen men har inte längre kvar kompetens att
skriva kravbeställningen. Det har blivit IT-utvecklarna som styr istället, berättar
deltagaren. Cheferna är ofta ”IT-människor” och anser inte att det behövs input
utifrån verksamheten vid utvecklingen. Deltagaren säger att hans/hennes egen roll
blivit väldigt otydlig efter omorganisationen, ”...när tekniken tar över och verksam-
heten glöms bort”.

Deltagaren beskriver hur beställningsprocessen går till idag. ”[Huvudkontoret]
lämnar offertförfrågan till [verksamhetsenheten] via [ett marknadskontor], [verksam-
hetsenheten] räknar på utvecklingskostnaderna och skickar tillbaka till [huvudkonto-
ret] via [marknadsavdelningen]. Därefter kommer en beställning på utvecklingsinsat-
sen. Detta gäller all vidareutveckling inom befintliga system.” /Han/hon fortsätter:

”Då [huvudkontoret] saknar resurser att utforma detaljerade beställningar är det
meningen att vi som verksamhetsspecialister på [verksamhetsenheten] ska göra detta,
men eftersom vi sitter tillsammans med IT-utvecklarna är det lätt att tekniken får
styra.”
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Deltagare 2

Deltagaren arbetar på samma myndighet som föregående deltagare, också som verk-
samhetsspecialist men satt före omorganisationen istället med system. Vid omorga-
nisationen flyttades även han/hon ihop med teknikerna och de flesta av deltagarens
tidgare arbetsuppgifter försvann. ”Någon roll för oss fd. [smeknamn för rollen] har
inte tagits fram så vi är lite vilsna i vår profession.” skriver deltagaren och berättar
att han/hon själv inte kan svara på vad hans/hennes roll i organisationen är, ef-
tersom han/hon själv inte vet. Detta trots att det var två år sedan omorganisationen
genomfördes.

Vad gäller beställningsprocessen kompletterar deltagaren den tidigare beskriv-
ningen med att offertförfrågan oftast inte enbart avser systemutveckling utan även
information. Deltagaren beskriver vidare: ”Om [huvudkontoret] accepterar vårt of-
fertsvar läggs beställningen. Utvecklingsansvarig lägger upp en plan med de personer
som ska arbeta med beställningen. Till respektive person kopplas ett antal timmar
som personen förväntas behöva för att utföra sin del av beställningen.” Deltaga-
ren berättar också att man på IT-sidan använder sig av en variant av RUP som
utvecklingsmodell.

Tidigare passerade beställningarna verksamhetsspecialisterna, som specifierade
dem. Då hade deltagaren kontinuelig kontakt med verksamheten ute på kontoren.
Men nu, berättar deltagaren, hamnar beställningarna direkt hos IT, utan att pas-
sera dem. Deltagaren menar att en beställning måste specas av någon med verk-
samhetskunskap. Nu tar man istället formuleringarna rent av som de kommer från
huvudkontoret.

Vem som har något egentligt beställaransvar i organisationen kan deltagaren inte
svara på. Är det huvudkontoret eller verksamhetsenheten till exemepel? funderar
han/hon. Eller ”Är det så att jag tagit på mig ansvaret... ?” frågar sig deltagaren
och berättar att han/hon i alla fall själv anser sig ha ett stort ansvar för det system
som han/hon är med och beställer.

Deltagaren berättar också att det finns ”användbarhetsmänniskor” på verksam-
hetsenheten. Dessa inbegrips dock inte i någon arbetsmodell som man använder sig
av på myndigheten. Deltagaren tror därför inte att de har något ansvar för använd-
barheten utan endast ”...ger råd i de fall de blir tillfrågade.”. Dock vet deltagaren
att dessa vill försöka profilera sig och visa upp sig mer så att kunskapen om dem
ökar.

Deltagare 3

På sin myndighet arbetar den här deltagaren som projektledare på utvecklingsav-
delningen. Som projektledare har deltagaren också ansvaret för att ett ”...beställt
IT-system fungerar enligt specificerade och eventuellt reviderade krav.”

På myndigheten sker mycket egenutveckling och då använder man sig av RUP
som utvecklingsmetod. För närvarande finns ingen med ansvar för användbarhet,
men inom kort kommer sådana att få placering på deltagarens IT-avdelning.
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Deltagare 4

Deltagaren arbetar vanligtvis som handläggare på enheten för verksamhetsstöd på
sin myndighet. De sysslar med tre olika områden; nyutveckling, förvaltning samt
myndighetens databassystem. Vid olika beställningar har deltagaren haft olika upp-
gifter och därmed även olika ansvar, bland annat har hans/hon tillsammans med
projektledaren fungerat som kravställare. Deltagaren tar ett exempel från en nylig
beställning gällande databassystemet: ”[Då...] svarade jag för del av kravställning,
system test, kontakt med leverantörerna, utbildning och införande.” Deltagaren har
också erfarenhet av att utföra användningstester.

”[Myndighetens namn] är en uppdragsstyrd (läs projekt finansierad) myndighet
så varje uppdrag (projekt) inleds vanligtvis med att uppdraget planeras. Därefter
skrivs och fastställs en uppdragsplan vilken är styrande för uppdraget. Uppdrags-
planen innehåller viktiga milstolpar som uppdraget behöver gå igenom t.ex. offert
förfrågan, beställning, system test, release, utbildning och införande. Beställningen
är styrd av lagen om offentlig upphandling vilket innebär en del andra saker att
tänka på för den som upphandlar.”, berättar deltagaren. All förvaltning och vida-
reutveckling är projektstyrd och man startar projekt för minsta lilla. Högkontoret
fördelar både pengar och projekt.

Vad gäller ansvarsbiten sitter den som sköter upphandlingarna, produktledaren,
på en annan enhet. Han/hon har ett ansvar för ett livscykelperspektiv för det system
eller den produkt som tas fram. Deltagaren är på sikt intresserad av att gå in i rollen
som produktions- eller uppdragsledare av det system som deltagaren arbetat med.

Deltagare 5

Deltagaren arbetar på sin myndighets enhet för verksamhetsstöd, med ett system
som vänder sig till och används av andra myndigheter. Deltagaren arbetar med ut-
veckling samt utbildning och support för framförallt de externa användarna, det vill
säga handläggare från andra organisationer. Däremellan testar hon nya funktioner
som tagits fram i systemet. ”En del av min tid går även åt till att förvalta vår
anv.administration i [systemet].” berättar deltagaren och fortsätter ”Då vi framö-
ver kommer att satsa på användbarheten i [IT-systemets namn] kommer jag i någon
form att driva detta på IT-avd.”

Då systemet används av flera olika parter och bland annat har en extern upp-
dragsgivare, finns även flera olika beställare av systemet, både interna och externa.
Ibland händer det att det är så många som tre olika beställare vid en och samma
beställning.

Beställningarna kan därför se väldigt olika ut men deltagaren beskriver än-
då hur en beställningsprocess kan gå till. Önskemål från både myndighetens egen
IT-avdelning, som är förvaltare av systemet, och beställaren hos den externa upp-
dragsgivaren sätts upp på en lista. Därefter görs viss prioritering av det som ska
göras inför nästa år och detta utgör underlaget för kravspecifikationen. I nästa steg
förs en dialog med den grupp hos den externa uppdragsgivaren som är knuten till
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systemet och varje enskilt uppdrag till systemet gås igenom och beslut fattas om
när det ska levereras.

”När dessa steg är gjorda börjar kravarbetet som vi på IT-avd driver. Processen
är nu iterativ. När de gäller interna beställare beror det på hur stor omfattning
beställningen har. Är det en väldigt liten beställning kan beställaren gå direkt till
projektledaren som ger jobbet till någon av utvecklarna. Är det en större beställning
som kräver att delar av arbetslaget måste vara med i projektet blir det ett traditionellt
projekt.”

”Här finns det ingen klar uppdelning av rollerna beställare/utförare. Klart är att
vi på IT-avdelningen oftast tar initiativet till vad som faktiskt ska beställas. Det är
väldigt sällan vi får en detaljerad kravspecifikation utan kravspecifikationen skrivs
tillsammans med oss på IT-avdelningen.”

Deltagare 6

Deltagaren jobbar som beställare med utvecklingsprojekt på sin myndighet. Arbets-
uppgifterna kan variera mycket eftersom projekten ser väldigt olika ut. Ett exempel
på uppgifter kan vara att se till att formulera tydliga krav till konsulter som tas in.

Just nu är deltagaren projektledare och användbarhetsspecialist i ett webpro-
jekt. Deltagaren har tidigare arbetat med produktionsledning, användbarhet och
tillgänglighet av två olika myndigheters webbplatser.

Projekten på myndigheten sträcker sig ofta bara över kanske 6-9 månader och
är inte så omfångsrika. Därför har ofta varje projektmedlem flera olika roller, som
deltagaren som exempelvis själv både kan vara produktionledare och ansvarig för
ansvändbarheten i ett och samma projekt.

”Beställning av ett IT-system kan vara allt från att några centrala figurer säger
’vi ska ha systemet X’ och köper det, till ett projekt med behovsanalys, designför-
slag, iterativ utveckling, användningstest och välförankrat innan lanseringen. Det är
väldigt olika mellan projekten. I våra senaste webbutvecklingsprojekt har vi prövat
lättrörliga/agila metoder. ”

Eftersom myndigheten inte har någon egen utvecklingsavdelning faller ansvaret
för använbarhet i de flesta fallen på beställarsidan hos projektledare, produktions-
ledare, referenspersoner eller styrgruppsmedlemmar. ”Ofta är det personen som har
mest användbarhetkunnande som får ett (ofta outtalat) ansvar för frågorna. Ut-
förandet av användbarhetarbetet görs på beställarsidan, leverantörssidan eller både
och.” skriver deltagaren.

Köper in standardsystem som inte anpassats. Liten myndighet

Deltagare 7

På sin myndighet arbetar den här deltagaren, efter en relativt nyligt genomförd
omorganisation, på huvudkontoret som kommunikationsstrateg. Deltagaren arbetar
som beställare av bland annat IT-system och anser att vid en beställning vilar
hela beställaransvaret på henne/honom. Formellt ligger, på hans/hennes myndighet,
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egentligen ansvaret på ”den styrgrupp och styrgrupps ordförande som organisationen
har utsett” men deltagaren ser det ändå som sitt.

På myndigheten köper man både in färdiga system och utvecklar själva, uti-
från behov. I så stor utsträckning som möjligt försöker man dock köpa in färdiga
standardsystem och sedan anpassa dem. Vid den organisatoriska förändningen som
genomfördes separerade och renodlade man beställar- respektive utförarrollerna. En
dokumenterad process för hur en beställning ska gå till togs också fram:

”Inom [myndighetens namn] utgår man från verksamhetens behov, dessa behov
skall dokumenteras i en förstudie. Förstudien kan tex. resultera i att det krävs någon
form av systemstöd (standard eller egen utveckla). Förstudien ligger till grund för ett
projektdirektiv, som kan likställas med en beställning. Beställaren följer sedan som
regel upp beställning som deltagare av styrgruppen för projektet.” Deltagaren nämner
också att man använder sig av en anpassad version av en känd projektstyrningmodell
vid utveckling. IT-sidan däremot använder RUP rakt av.

”I samband med nyutveckling sker i regel en utvärdering av användbarhet, detta
genomfors som en aktivitet i utvecklingen. Personerna som genomför användbarhets
utvärdering är knutna till utvecklingsavdelningen.”

Vid omorganisationen minskades de anställda på huvudkontoret ner och de som
jobbar där har ett hårt tryck på sig och många olika arbetsuppgifter, bland annat
att få ordning på ekonomin. Organisationsförändringen ställer också stora krav på
samtliga medarbetare att bli bättre och mer professionella i sina respektive roller,
berättar deltagaren.

Deltagare 8

Den här deltagaren är i grunden jurist och har tidigare arbetat som handläggare
på sin myndighet. Deltagaren har också tidigare arbetat som projektledare för ett
IT-stöd på myndigheten.

För några år sedan fick deltagaren i uppdrag att utarbeta ett kvalitetssäkringssy-
stem för en process för en central uppgift som utförs ofta på myndigheten. Processen
är under vidareutveckling och deltagaren berättar att han/hon har rollen att inom
sitt verksamhetsområde vidareutveckla systemet samt att fungera som kravställare
mot myndighetens separata IT-organisation.

Utöver det fungerar deltagaren även i övrigt som kravställare när det gäller
utveckling av IT-stöd till verksamheten samt vid framtagandet av rutiner för oli-
ka processer. Dessutom har deltagaren i uppgift att hitta samverkansformer och
-partners under utvecklingen.

Deltagaren anser att hans/hennes ansvar som kravställare handlar om att det
levererade systemet ska uppfylla de krav som hans/hennes del av verksamheten stäl-
ler. Även när det gäller systemets användbarhet lägger deltagaren till viss del på sig
själv och de kollegor som har andra verksamhetsområden inom myndigheten. Delta-
garen menar att uppgiften ”utgör en länk mellan såväl verksamhetsområdeschefen,
medarbetare och IT-organisation när det gäller systemstöd.”

Vad gäller myndighetens beställningsprocess beskriver deltagaren den såsom föl-
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jer: ”Beställning av ett IT-system sker genom verksamheten formulerar krav, varpå
en kravanalytiker inom IT-organisationen belyser möjligheter och kostnader. In-
formationen tas därefter fram i samverkan mellan utvecklingsansvarig inom IT-
organisation och representanter för verksamheten.”
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