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Sammanfattning 

Svenska offentliga organisationer har behov av ärendehanteringssystem för att hantera 

offentlighetskraven som ställs på dem. En flora av sådana system finns, men det saknas anpassade 

metoder för att införa dessa, vilket kan resultera i misslyckade investeringar och brister i 

organisationernas måluppfyllelse. Denna studie föreslår därför en modell för införande av 

ärendehanteringssystem, som ska ge organisationerna det stöd de behöver i införandeprojekten. 

Studien utfördes genom en kvalitativ metod grundad på design science research där även 

element av action research ingick. De fyra forskningsfaserna som ingick var en intervjustudie, en 

litteraturstudie, framtagande av en införandemodell och utvärdering av modellen. 

En modell för införande av ärendehanteringssystem kallad NOKI-modellen togs fram, vilken 

grundade sig på tidigare forskning samt på de problem som upplevdes hos två svenska offentliga 

organisationer. Modellen utvärderades genom att appliceras på ett systeminförande hos de två 

organisationerna. Organisationerna var över lag nöjda med resultatet av införandet enligt NOKI-

modellen, och uppfattade att modellen var ett bra stöd som även kunde ha ett värde för andra 

organisationer vid liknande systeminföranden.  

De lärdomar som drogs genom att utvärdera NOKI-modellens tydlighet, innehåll och 

implementationsvärde ledde till en föreslagen uppdaterad version kallad NOKIv2 som dock inte har 

utvärderats inom studien. 

Inga etiska problem med studien har kunnat identifieras då den ställts mot de kriterier som 

gäller för svensk forskning. En samhällelig aspekt med studiens resultat är att offentliga organisationer 

som, med hjälp av NOKI-modellen, genomför ett lyckat införande av ett ärendehanteringssystem 

sedan bättre kan uppfylla sina offentlighetskrav. 

Studiens resultat och slutsatser förmodas vara värdefulla för organisationer som skall införa ett 

ärendehanteringssystem samt för forskare som studerar införandeprocesser. 
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Abstract 

Swedish public organizations have a need for recordkeeping systems to handle the legal requirements 

placed on them. A flora of such systems exists, but there is a lack of properly adapted methods for 

adopting these systems, which can result in failed investments and lack of fulfillment of the 

organizational goals. 

The thesis was done through a qualitative method based on design science research where 

elements of action research also were present. The four phases of the thesis were a practical study, a 

theoretical study, the creation of a model for system adoption and finally an evaluation of the model. 

A model for the adoption of record keeping systems called the NOKI-model was created, which 

was based on earlier research as well as on the problems that were perceived by two Swedish public 

organizations. The model was evaluated by applying it on a system adoption project in the two 

organizations. The two organizations were generally pleased with the results of the system adoption 

through the NOKI-model, and perceived that the model was useful and that it also should have a value 

for usage by other organizations when doing similar system implementations. 

The lessons learned by evaluating the clarity, content and value of implementation of the NOKI-

model led to an updated version called NOKIv2 which has not been evaluated within this thesis. 

No ethical problems could be identified in the study, when placed against the criteria that apply 

for Swedish research. A societal aspect with the results of the thesis is that public organizations that, 

using the NOKI-model, successfully adopt a record keeping system will be better equipped to fulfill 

their requirements of public availability. 

The results and conclusions of the thesis are presumed to be valuable for organizations that are 

about to adopt a record keeping system, as well as for researchers that are studying system adoption 

processes. 
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1. Inledning 

Idag skapas större mängder information på kortare tid än någonsin tidigare. I det så kallat 

papperslösa samhället skickas fortfarande betydande mängder vanliga brev samtidigt som mycket 

stora antal av digitala dokument utbyts mellan människor. Eftersom digital information är så enkel att 

kopiera så blir tröskeln lägre för att skicka ett dokument till fler mottagare, vilket bidragit till att 

mängden korrespondens ökat. Detta innebär en utmaning för organisationer som har ett behov av att 

hantera de flöden av både pappersbaserade och digitala dokument som passerar genom eller uppstår i 

organisationen. Sådan hantering kallas dokumenthantering, vilket definieras som området med ansvar 

för att på ett effektivt och systematiskt sätt skapa, ta emot, bevara, använda och gallra dokument 

(Svensk Standard 2001). 

På grund av de stora mängder dokument som omfattas av dokumenthanteringen i organisationer 

idag så har olika typer av digitala systemstöd utvecklats och de flesta organisationer använder ett 

flertal sådana systemstöd parallellt. Det kan till exempel handla om ekonomisystem som hanterar 

fakturor och lönebesked, personalsystem som hanterar tidrapporter och underhållssystem som 

hanterar ritningar och arbetsorders. 

System som har som syfte att strukturera lagringen av dokument kan med ett samlingsnamn 

kallas för dokumenthanteringssystem. Strikt taget kan många typer av system, till exempel ett 

ekonomisystem, även sägas vara ett dokumenthanteringssystem i det att systemet delvis har som syfte 

att hantera dokument på ett strukturerat sätt. Begreppet dokumenthanteringssystem kommer dock i 

denna rapport att användas mer specifikt för digitala system som har som huvudsyfte att användas för 

registrering, arkivering, versionshantering och återsökning av dokument. 

Inom svensk offentlig sektor finns höga krav på dokumenthanteringen, i och med att offentliga 

myndigheter och organisationer är skyldiga att ge samhällsmedborgarna en i det närmaste fullständig 

insyn i de dokumentflöden som genereras. Detta gör att dessa offentliga organisationer ofta söker 

systemstöd i form av dokumenthanteringssystem. Mer specifikt så har offentliga organisationer ofta 

behov av system som strukturerar dokument i ärenden, där ett ärende kan definieras som en formellt 

avgränsad fråga inom ett visst område som tas upp till behandling (Allén 1996). Ett sådant system 

kallas i denna rapport för ett ärendehanteringssystem, vilket alltså är en undergrupp till 

dokumenthanteringssystem. Begreppet ärendehanteringssystem är allmänt använt för denna typ av 

system, men används även för system med andra centrala syften, till exempel de system som hanterar 

felanmälningar till en kundtjänst. I denna studie inkluderas inte dessa andra system i begreppet 

ärendehanteringssystem. 

Ett stort utbud av ärendehanteringssystem finns tillgängliga på marknaden. Systemen har olika 

styrkor och svagheter, och med rätt kravställning är det möjligt att hitta ett ärendehanteringssystem 

som är lämpligt för den offentliga organisation som så önskar. Däremot finns inga framtagna 

införandemodeller som är anpassade för införande av ärendehanteringssystem. En sådan modell bör 

ta hänsyn både till den tekniska kravställningen på ärendehanteringssystemet samt krav på 

arbetsrutiner och samtidigt göra detta på ett sätt som förankrar hela införandeprocessen i 

organisationen. De relevanta införandemodeller som finns kan handla om nyutveckling av 

ärendehanteringssystem, exempelvis modellen DIRKS (New South Wales Government State Records, 

Doing a DIRKS project.), eller införande av system i andra domäner, exempelvis en modell av Markus 

och Tanis (2000) för införandet av ledningssystem. Dessa modeller är inte fullständigt anpassade till 

den aktuella uppgiften. Att använda en införandemodell som inte är helt anpassad för syftet kan ge 

visst stöd och vägledning, men riskerar också att resultera i ett mindre lyckat införandeprojekt. För 
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svenska offentliga organisationer är ärendehanteringen ofta en så pass central uppgift att det är ytterst 

viktigt att införandeprojektet levererar det förväntade resultatet. Därför är det inte tillräckligt att 

använda sig av de befintliga modellerna. 

1.1 Problem 

Avsaknaden av en befintlig passande införandemodell för ärendehanteringssystem i offentliga 

organisationer bidrar till att sådana införandeprojekt i många fall missar sitt mål och inte löser de 

problem som organisationerna identifierat. Detta leder till missnöjdhet hos organisationens 

användare, och till att organisationen får svårare att uppfylla sina mål. 

Två organisationer som har ett behov av att införa ett ärendehanteringssystem är 

Kommunalförbundet Norrvatten samt Käppalaförbundet. Dessa organisationer vill då förvissa sig om 

att en process för införandet används som ger dem det stöd i införandeprocessen som de behöver. 

1.2 Syfte 

Syftet är att utveckla en metod för införande av digitala ärendehanteringssystem i organisationer inom 

offentlig sektor, såsom Kommunalförbundet Norrvatten och Käppalaförbundet. 

1.3 Bidrag 

En modell har tagits fram för hur införanden av ärendehanteringssystem kan göras hos organisationer 

i offentlig sektor. Modellen kallas NOKI, Norrvatten Och Käppalaförbundets Införandemodell. NOKI-

modellen bygger på tidigare modeller för liknande syften, och har kompletterats med erfarenheter från 

tidigare införandeprojekt samt med användares och registratorers önskemål i två offentliga 

organisationer i Sverige. Den teoretiska modellen har testats vid ett skarpt införande hos dessa två 

organisationer. 

Forskning inom elektroniska dokumenthanteringssystem har tidigare fokuserat på antingen 

tekniska krav från användarna och hur väl dessa uppfylls av systemet, eller på hur organisation och 

beteende påverkar användande. Systeminföranden innehåller dock både tekniska, organisatoriska och 

beteendeaspekter som inte är kopplade enbart till användande utan även till förankring (Björk 2006, 

644-655). Studier har visat att ett fungerande elektroniskt dokumenthanteringssystem bygger både på 

tekniken som används, processerna som arbetet sker efter, och de mänskliga faktorerna hos 

användarna (Kuylestierna och Perninge 2008, 17). Det är därför den mer kompletta vidden av 

införandeprocessen, i form av både tekniska och mänskliga faktorer, som försöks täckas av denna 

studie.  

Till skillnad mot tidigare forskning där studien gjorts efter fullbordat systeminförande 

(Andersson 2002, 42) eller där studiens fokus varit på enbart expertanvändarnas upplevelse (Claesson 

och Larsson 2001, 26), så påbörjades denna studie innan systeminförandet och intresserade sig för 

alla användargruppers upplevelse. 

Den framtagna NOKI-modellen bidrar av ovan anledningar med ett innehåll som inte täckts av 

tidigare forskning. 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts för studiens omfattning: 

 Studien behandlar införandet av specifikt ärendehanteringssystem. Andra typer av system 

behöver inte vara lämpade för samma införandemetod. 

 Att studien handlar om ett införande betyder också att studien inte kommer att behandla 

frågeställningar som uppstår senare i systemets livscykel, såsom hur systemet bäst används 

eller hur det avvecklas. 
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 Fokusområdet är systeminföranden som sker i offentlig verksamhet, vilket innebär vissa krav 

på införandemetoden som inte med nödvändighet är tillämpliga på andra typer av 

verksamheter. 

1.5 Hantering av anonymitet 

Norrvatten och Käppalaförbundet har gett sitt medgivande till att deras organisationers namn används 

i denna rapport. Anställda har intervjuats om hur de upplever att ärende- och dokumenthantering 

fungerat innan och efter bytet av system. Dessa intervjuer redovisas anonymt i denna rapport. På 

samma sätt kommer inte anställda att namnges då arbetsflöden eller liknande redovisas. 

1.6 Målgrupp 

Studien har ett antal tänkta målgrupper, som kan finna nytta i de resultat som presenteras: 

 Beslutsfattare inom offentlig sektor som vill få en bild av omfattningen av ett införandeprojekt 

för ett digitalt ärendehanteringssystem. 

 Tjänstemän inom offentlig sektor som fått i uppdrag att införa ett digitalt 

ärendehanteringssystem i sin verksamhet, och som behöver en metod för detta. 

 Forskare inom införandeprocesser som vill få ökad förståelse för införande av 

dokumenthanteringssystem i allmänhet och ärendehanteringssystem i synnerhet. 

1.7 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1, Inledning, ger problembeskrivningen, syftet med studien samt en överblick över hur studien 

passar in i landskapet med tidigare gjord forskning inom området. 

Kapitel 2, Forskningsmetod, redovisar vilken forskningsstrategi och metod som tillämpats under 

arbetets gång, samt beskriver de forskningsfaser som arbetet kunnat indelas i. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse för studiens etiska aspekter samt för studiens validitet, och de forskningsrelaterade 

erfarenheter som dragits under studiens gång. 

Kapitel 3, Utökad bakgrund, innehåller den teoretiska bakgrund som arbetet vilar på. Detta 

omfattar en beskrivning av dokumenthanteringsbegrepp inom offentliga organisationer, en förklaring 

av inkrementell mjukvaruimplementation, en beskrivning av förankringsprocesser samt en 

redovisning av tidigare arbeten relaterade till införandeprocesser. 

Kapitel 4, Norrvatten och Käppalaförbundet, beskriver de två organisationerna som 

implementationen av ett ärendehanteringssystem gjorts hos. Implementationen var en del i arbetet 

med att ta fram och utvärdera en modell för ett sådant förfarande. Beskrivningen omfattar även hur 

situationen kring ärende- och dokumenthantering upplevdes inom organisationerna innan införandet 

av ett nytt system genomfördes. 

Kapitel 5, NOKI-modellen, redovisar den modell för införande av ärendehanteringssystem som 

togs fram med hjälp av befintliga modeller och information från Norrvatten och Käppalaförbundet om 

problem vid tidigare systeminföranden. 

Kapitel 6, Utvärderingsmodellen, visar hur NOKI-modellens värde bedömdes.  

Kapitel 7, Resultat, redovisar resultatet av applicerandet av NOKI-modellen på det konkreta 

införandet av ett nytt ärendehanteringssystem hos Norrvatten och Käppalaförbundet. 

Kapitel 8, Analys och diskussion, analyserar skillnaderna mellan de förväntade resultaten av 

användandet av NOKI-modellen och det faktiska resultatet av införandet, samt föreslår ändringar till 

NOKI-modellen som skulle öka användbarheten och värdet vid ett nästa användande. 

Kapitel 9, Slutsatser, gör en summerande beskrivning av studiens bidrag till forskningen inom 

området samt ger förslag till framtida forskning. 
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2 Forskningsmetod 

Kapitlet beskriver studiens forskningsmetod, uppdelat på huvudkomponenterna. Avsnitt 2.1 

presenterar forskningsstrategin och avsnitt 2.2 vilken metod som använts. Forskningsfaserna beskrivs 

därefter i avsnitt 2.3. De i studien använda forskningsinstrumenten presenteras i avsnitt 2.4, och hur 

urvalsmetod och respondenter hanterats beskrivs i avsnitt 2.5. Avsnitt 2.6 redogör för alternativa 

forskningsstrategier som skulle kunna ha använts i studien. Hur etiska frågor hanterats redovisas i 

avsnitt 2.7, och hur studiens validitet säkerställts beskrivs i avsnitt 2.8. Kapitel 2 avslutas med avsnitt 

2.9 som redogör för de erfarenheter om forskningsmetodik som gjorts under studien. 

2.1 Forskningsstrategi 

Detta arbete lämpade sig väl för design science research, vilket är en forskningsstrategi som är speciellt 

utarbetad för att användas inom forskning som berör informationssystem (Vaishnavi och Kuechler 

2013), då ärendehanteringssystem är en typ av informationssystem. 

I design science research börjar varje studie med en medvetenhet om problemet, vilket är själva 

utgångspunkten då forskaren blir uppmärksammad på att det finns ett problem att lösa. I den aktuella 

studiens fall skedde detta när det från Norrvatten och Käppala kom en önskan om att införa ett 

ärendehanteringssystem samtidigt som tidigare problematiska införanden visade att en bättre 

införandemodell behövdes. Detta första steg utmynnar i ett förslag på vad som skall studeras och lösas. 

Arbetet utifrån design science research fortsätter med framtagandet av en möjlig lösning på 

problemet, som sedan får utarbetas mer ingående till ett fullt utvecklat lösningsförslag. I den nu 

aktuella studien var det lämpligt att börja utveckla en tentativ införandemodell i samband med de 

förstudier som genomfördes, vilket sedan blev till ett lösningsförslag. Lösningsförslaget implementeras 

sedan, och i design science research behöver implementationsförfarandet i sig inte vara av avancerad 

art utan det är framtagandet av lösningen som är forskningens tyngd. 

Lösningsförslaget utvärderas enlig design science research utifrån de kriterier som satts upp i 

studien, och avvikelser från förväntningarna noteras och ges ett tentativt försök till att förklaras. 

Avslutningsvis dras slutsatser om huruvida resultaten bedöms vara tillräckligt goda för att lösningen 

ska ha varit tillfredsställande för problemet. 

Delar av studien utfördes också på formen action research, vilket betyder att utföraren av studien 

inte enbart är observatör, utan också har påverkat studiens resultat. Studiens utförare var i detta fall 

projektmedlem i den projektgrupp som hade i uppdrag från Norrvatten och Käppalaförbundet att 

implementera ett nytt ärendehanteringssystem. Dessutom hade studiens utförare kunskaper om 

tidigare systeminföranden som genomförts i de två organisationerna, och kunde använda dessa 

kunskaper för att påverka de öppna intervjuer som gjordes med användarna om bland annat 

problembilden. 

Figur 2-1 ger en översiktlig bild över studiens forskningsstrategi, medan de följande delkapitlen 

mer ingående beskriver varje område. 
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Figur 2-1. Studiens forskningsstrategi 

 

2.2 Metod 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod, vilket brukar kännetecknas av (Bryman 

2011, 341): 

 Teorin som tas fram grundar sig på de praktiska forskningsresultaten, kallat ett induktivt 

förfarande. I denna studie gjordes intervjuer som grund för en teoretisk införandemodell, och i 

slutet av studien föreslås ändringar i modellen utifrån de erfarenheter som ficks vid praktisk 

implementering av modellen. 

 Till skillnad mot kvantitativ forskning så lägger man stor vikt vid hur analyserade deltagare 

tolkar sin egen verklighet. I detta arbete blev just deltagarnas egna tolkningar mycket viktigt, 

eftersom en grundsten i införandemodellen var att de blivande användarna av det nya 

ärendehanteringssystemet skulle känna delaktighet och därmed bättre förankring. Då är det 

mindre viktigt vad de specifika fakta om systemet, rutinerna och övriga miljön de facto är, och 

mer viktigt hur användarna upplever sin verklighet. 

 Kvalitativ forskning tar också avstamp ur en konstruktionistisk, ontologisk ståndpunkt. Det 

innebär att man tittar på samspelet mellan individer, vilket definitivt är fallet då vi arbetar 

med förankring, som kan innehålla element av social positionering. 

 

2.3 Forskningsfaser 

Studien indelades i fyra huvudsakliga forskningsfaser: Intervjustudie, Litteraturstudie, Framtagande 

av införandemodell samt Utvärdering av införandemodell. En översiktlig sammanfattning av dessa 

visas i Figur 2-2, medan följande avsnitt beskriver innehållet av faserna. 

2.3.1 Intervjustudie 

Studien inleddes med en intervjustudie där en nulägesanalys utfördes. I denna fas togs även en 

preliminär kravspecifikation på ett nytt ärendehanteringssystem fram baserat på användarintervjuer. 

Följande två avsnitt beskriver dessa delsteg mer ingående. 

 

Figur 2-2. Studiens fyra forskningsfaser 
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2.3.1.1 Nulägesanalys 

De två organisationerna undersöktes för att se hur de låg till i utgångsläget med sin 

dokumenthantering. En kartläggning gjordes av vilka system och rutiner som användes. Detta för att 

veta vilka förutsättningar som fanns. Intervjuer genomfördes med utvald personal för att ge en bild av 

deras del av verksamheten, och vilka problem de upplevde relaterat till dokumenthantering. 

Intervjuresultaten knöts sedan ihop till en mer övergripande bild av dokumenthanteringen inom 

organisationerna. Intervjuerna var också ett sätt att visa för användarna i organisationerna att deras 

åsikter var värdefulla, för att skapa förankring för projektet. 

2.3.1.2 Kravspecifikation 

Anställda inom organisationerna intervjuades för att utröna vad de hade för krav och önskemål på ett 

nytt ärendehanteringssystem. Personer i beslutande position intervjuades för att få veta hur mycket 

vikt som skulle läggas vid personalens önskemål och hur mycket vikt som skulle läggas vid att snabbt 

få fram en produkt i drift. Alla intervjuerna hade också som syfte att förankra projektet på olika nivåer 

i organisationerna. Vidare undersöktes lagstiftning inom offentlig undersöktes så att minimikraven för 

verksamheten kunde uppnås. Studiebesök gjordes hos liknande organisationer för att få inspiration av 

hur andra arbetade, och för att upptäcka både smarta lösningar och problem som andra i liknande 

situation stött på. 

2.3.2 Litteraturstudie 

Studiens andra fas bestod av en litteraturstudie. Sökningar gjordes efter tidigare litteratur på ämnena 

”införande av system” och ”övergång från ett system till ett nytt”. På så sätt identifierades vad den så 

kallade state of the art var inom området, och identifiering gjordes av vilka delar som kunde utforskas 

djupare i denna studie, så att det tillförde någonting nytt. Hjälp togs av tidigare arbeten om införande 

och övergångar för att få input till hur en teoretisk införandemodell kunde komma att se ut. Fokus i 

litteraturstudien anpassades efter vad som framkommit i intervjuerna om de problem som fanns i 

dåvarande situationen, och vilka problem som uppstått då organisationerna tidigare infört 

dokumenthanteringssystem. Resultaten av litteraturstudien presenteras i Kapitel 3. 

2.3.3 Framtagande av införandemodell 

Studiens tredje steg var att ta fram en teoretisk införandemodell för ärendehanteringssystem i offentlig 

verksamhet, med stöd av den intervjustudie och litteraturstudie som genomförts. För att säkerställa 

ingångsdata genomfördes först workshops då resultaten från intervjustudien validerades. 

2.3.3.1 Validering av kravspecifikation 

Workshops gjordes med representanter för verksamhetsområdena för att verifiera den sammanlagda 

kravspecifikation som sammanställdes under intervjustudien. På detta sätt säkerställdes att 

kravspecifikationen stämmer med deras uppfattning, eller i alla fall ligger tillräckligt nära för att det 

slutgiltiga systemet och rutinerna skulle vara till nytta och ett stöd för verksamheten. Detta var också 

en del i förankringsprocessen. 

2.3.3.2 Framtagande av ny införandemodell 

En ny modell för införandet av ett ärendehanteringssystem samt tillhörande arbetsrutiner togs fram. 

Denna införandemodell byggde på den validerade kravspecifikationen samt på den litteraturstudie 

som gjorts. Modellen var ämnad att appliceras på systeminförandet som skulle göras av de två 

organisationerna Norrvatten och Käppalaförbundet, för att sedan kunna utvärderas. 
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2.3.4 Utvärdering av införandemodell 

För att praktiskt testa den framtagna modellen för införande av ärendehanteringssystem i offentlig 

verksamhet så gjordes ett skarpt införande i två organisationer. Systeminförandet följde det 

tillvägagångssätt som beskrivs i modellen, och efter införandet genomfördes en utvärdering för att 

bättre förstå hur den teoretiskt framtagna modellen stått sig i verkligheten. Utvärderingen mätte tre 

kriterier: modellens Tydlighet, Innehåll och Implementationsvärde. Tydligheten och innehållet 

mättes genom intervjuer med projektmedlemmar som deltagit i införandeprojektet. 

Implementationsvärdet mättes dels genom enkäter till användare och superanvändare i det införda 

systemet, där nöjdhet och användande mättes, och genom att mäta hur många av organisationernas 

konkreta projektmål som uppfyllts. Slutligen togs en förbättrad version av införandemodellen fram, 

baserat på resultaten av utvärderingen. 

2.4 Forskningsinstrument 

En kvalitativ forskningsmetod valdes, och därmed användes även sådana forskningsinstrument som 

förknippas med kvalitativ forskning (Bryman 2011, 344), i detta fall kvalitativa intervjuer och 

fokusgrupper. 

Under studiens gång gjordes kvalitativa intervjuer, i bemärkelsen intervjuer av semistrukturerat 

slag. Denna intervjuform användes för att få en nulägesbeskrivning, eftersom intervjuaren inte i förväg 

kände till var huvudproblemen upplevdes ligga, och för att få en möjlighet att få fram information om 

så många problemställningar som möjligt som hade med projektet att göra. På så sätt minimerades 

risken att någonting av stor vikt förbigicks, och det var även ett sätt att få fram alla problem och 

önskemål i ljuset, så att det sedan gick att strukturera upp dessa och hantera dem. De kvalitativa 

intervjuernas fokus på intervjuobjektets upplevelser var också ett sätt att visa användarna att deras 

synpunkter var viktiga, och därmed en del i förankringsprocessen. 

Två grundtyper av intervjuer genomfördes för att insamla basinformationen: statusintervjuer 

och processkartläggningsintervjuer. Resultaten av dessa validerades senare genom workshops med 

fokusgrupper. Figur 2-3 visar en översiktlig bild över hur intervjuerna och de resulterande 

dokumenten hänger samman. 

 

 
Figur 2-3. Intervjuerna som genomförts i studien i relation till de resultat de genererat 

Intervjutyp 

Validering 

Producerat 

resultat 
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2.4.1.1 Statusintervjuer 

Statusintervjuerna hade som syfte att kartlägga nuläget för dokumenthantering inom organisationerna 

samt vilka önskemål de anställda hade angående dokumenthantering i framtiden. Dessa intervjuer 

genomfördes generellt med två intervjupersoner och ett intervjuobjekt. Totalt gjordes 16 sådana 

intervjuer. 

 

Statusintervjuerna gjordes semistrukturerat utifrån följande frågeställningar: 

 Hur lagrar du dina dokument idag? 

 Finns det problem med dokumenthanteringen idag? 

 Hur skulle dokumenthanteringen i ditt arbete fungera i de bästa av världar? 

2.4.1.2 Processkartläggningsintervjuer 

Tolv processkartläggningsintervjuer genomfördes, vilka hade som syfte att identifiera vilka 

arbetsprocesser som fanns inom organisationerna och vilken dokumentation som uppstod i dessa 

processer. Utifrån detta byggdes en så kallad dokumenthanteringsplan och en klassificeringsstruktur 

för dokument som användes som stomme för hur dokumenten skulle sorteras i det 

ärendehanteringssystem som skulle införas. 

 

Processkartläggningsintervjuerna genomfördes semistrukturerat utifrån följande frågeställningar: 

 Vilka typer av dokument tar du emot eller skapar i ditt arbete? 

 I vilka arbetsprocesser uppstår dessa dokument? 

 

2.4.1.3 Fokusgrupper 

För validering av information som sammanställts i de tidigare individuella intervjuerna användes 

fokusgrupper. Där fick en grupp användare validera och komplettera de kravspecifikationer eller 

processbeskrivningar som tagits fram av projektgruppen vid tidigare individuella intervjuer. Vinsten 

med detta var att gruppmedlemmarna kunde ge återkoppling och synpunkter på de processer som 

enbart kartlagts tillsammans med någon annan medlem av gruppen. Det var också möjligt för 

gruppmedlemmarna att, med en totalbild framför sig, se var någonstans det fanns luckor eller brister. 

Detta på ett annat sätt än om de ensamma skulle beskriva gruppens hela verksamhet. 

Dokumentationen av processerna kunde sedan uppdateras utifrån denna återkoppling. 

2.5 Urvalsmetod och respondenter 

Urvalet vid både de kvalitativa intervjuerna och vid fokusgrupperna var av typen målstyrda urval, det 

vill säga att intervjuobjekten valdes ut med särskild hänsyn till de forskningsfrågor som formulerats 

(Bryman 2011, 350). Alternativet hade varit att använda sig av sannolikhetsurval, men detta var inte 

lämpligt för denna studie, eftersom det fanns många nyckelpersoner med unik insikt i vissa 

arbetsmoment. Om dessa genom sannolikhetsurval inte hade valts ut så skulle man gått miste om 

viktig information för både nulägesanalys, kravspecifikation och processkartläggningen. Därför var det 

målstyrda urvalet bättre lämpat för ändamålet. 

2.6 Alternativa forskningsstrategier och metoder 

Det vore möjligt att göra en kvantitativt baserad studie, om man har tillgång till ett större antal 

organisationer som har erfarenhet av den typ av införandeprojekt som studeras. I det fallet skulle man 

kunna tänka sig ett upplägg där man låter ett större antal respondenter svara på en enkät om hur de 

upplever att tidigare införanden fungerat och vilka resultat de gett visavi de mål man hade med 

systeminförandet. Fokus bör då vara på att få fram mätetal, som man i slutet på studien också kan 
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ställa emot eventuella nya mätetal som tagits fram då ett införandeprojekt genomförts på det sätt som 

föreslås i studien. 

En fördel med ett kvantitativt förfarande baserat på enkäter vore en minskad risk för att 

intervjuaren påverkade resultaten utifrån sina fördomar om ämnet. Ett problem är istället att det för 

den aktuella studien saknades information om problembilden för att skapa tillräckligt relevanta 

enkätfrågor som inte riskerade att missa en eller flera huvudpunkter. 

Ett alternativ kunde också vara att använda en kvantitativ metod med tonvikt på strukturerade 

intervjuer, istället för de kvalitativa semi-strukturerade som använts i denna studie. Kvantitativa 

strukturerade intervjuer är mer tydliga i att besvara de frågor som forskaren satt upp, medan de 

kvalitativa tillåts att fokusera mer mot de frågeställningar som intervjuobjektet är mest intresserad av. 

Den flexibilitet som kvalitativa intervjuer erbjuder sågs som en styrka i den aktuella studien, men det 

hade också varit möjligt att genomföra kvantitativt orienterade intervjuer för att få större jämförbarhet 

mellan de olika respondenterna. 

2.7 Etik 

För att säkerställa att studien genomförts på ett etiskt korrekt sätt har studien ställts mot de 

grundläggande etiska principerna för svensk forskning som brukar beskrivas som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 Informationskravet. Forskaren är skyldig att informera de personer som berörs av studien 

så att de är medvetna om vad studiens syfte är. Detta har skett i denna studie, där de berörda 

informerats om att studien dels syftar till att få till ett bra systeminförande hos Norrvatten och 

Käppalaförbundet, och dels tjänar som ett examensarbete. 

 Samtyckeskravet. Det ska vara möjligt för deltagarna i studien att själva bestämma om de 

önskar delta eller ej. Denna möjlighet har funnits i den aktuella studien, där intervjuobjekten 

bjudits in att delta i intervjuerna utifrån det att de haft tid, möjlighet och önskan att bidra. 

 Konfidentialitetskravet. Personuppgifter som registreras i studien måste hanteras på ett 

konfidentiellt sätt, så att obehöriga ej får tillgång till dem. I den aktuella studien är det enbart 

forskaren och en medintervjuare som haft tillgång till sådana uppgifter, till exempel vilken 

person som svarat vad i intervjuerna. 

 Nyttjandekravet. Uppgifter som samlats in om enskilda individer får endast användas i 

studien, och inte för något annat syfte. Detta krav har också uppfyllts i den aktuella studien. 

Eftersom alla fyra grundläggande etiska principer för svensk forskning är uppfyllda i denna studie så 

kunde ingen indikation på att studien brustit i etik identifieras. 

2.8 Validitet 

Det finns diskussioner inom forskningsvärlden om vad som är relevanta faktorer för att mäta validitet 

hos kvalitativ forskning, vilket det handlar om i denna studie. För att ändå göra ett genuint försök att 

undersöka studiens validitet kan en bedömningsgrund som utvecklats av Guba och Lincoln (Bryman 

2011, 351) användas, vilken vilar på de två begreppen tillförlitlighet och äkthet. I följande två avsnitt 

undersöks om studien uppfyller de krav som där stipuleras. 

2.8.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet mäts i Guba och Lincolns bedömningsgrund genom fyra kriterier: 

 Trovärdighet, som mäter hur trovärdiga resultaten är för en läsare med tanke på att det kan 

finnas flera olika beskrivningar av samma sociala verklighet. Denna faktor stärks när 

respondenter i de intervjuer som genomförts har fått se den sammanställning som gjorts av 
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intervjuledaren, och att de haft möjligheter att lämna synpunkter på denna. En sådan så kallad 

respondentvalidering har utförts i flera steg i detta arbete. 

 Överförbarhet, som mäter hur sannolikt det är att de resultat som framkommit i studien 

även är applicerbara på andra grupper och situationer. Risken finns att den studerade 

situationen är så specifik att den framtagna metoden endast är anpassad för detta udda fall. I 

den nu genomförda studien involverades två organisationer. Det fanns sedan tidigare ett 

samarbete mellan dessa organisationer, men de är fortfarande två distinkta organisationer 

med delvis olika organisationskultur. Att studien inte enbart fokuserat på en enda grupp bör 

stärka dess överförbarhet, även om ytterligare studier skulle behövas för att se hur pass 

generell den föreslagna modellen verkligen är. 

 Pålitlighet, innebär att det finns en metod för att säkerställa att alla faser i 

forskningsprocessen genomförs fullständigt och att det finns möjlighet för andra att granska 

processen. I denna studie har arbetet inte skett helt enskilt, utan fler personer har varit 

involverade i projektorganisationen och i det praktiska arbetet med intervjuer, 

processkartläggning med mera. På så sätt har det kontinuerligt funnits en intern granskning 

av arbetet. Via handledning från KTH har den akademiska kvaliteten på arbetet också 

granskats. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera, vilket innebär att en granskare ska kunna se att 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning inte har påverkat hur studien har utförts eller 

det resultat som presenteras. Även här har de anställda inom organisationerna samt externa 

konsulter som varit med i projektgruppen kunnat granska arbetet kontinuerligt, och på 

samma sätt har handledaren från KTH kunnat utöva liknande översyn. 

För alla de fyra kriterierna för tillförlitlighet finns argument för varför den nu utförda studien skulle 

kunna uppfylla dem. Detta indikerar att studien uppfyller kraven. 

2.8.2 Äkthet 

Enligt definitionen från Guba och Lincoln måste kraven på tillförlitlighet också kompletteras med krav 

på äkthet, för att studien ska kunna kallas valid. Äkthet mäts då genom följande fem kriterier: 

 Rättvis bild, som ställer frågan om studien låtit en tillräckligt rättvis bild av de insamlade 

åsikterna och uppfattningarna framträda. Genom att validerings-workshops med ett flertal 

grupper användare använts i denna studie så har det i möjligaste mån säkerställts att ingen 

röst har missats i de sammanställningar som gjorts. 

 Ontologisk autenticitet innebär att studien ska hjälpa de personer som medverkat till att få 

en bättre förståelse av sin sociala situation och miljö. De processkartläggningar som 

genomförts i studien har möjliggjort att deltagarna kunnat få en tydligare översikt över de 

arbetsflöden som finns i organisationen, samt deras individuella bidrag i detta. 

 Pedagogisk autenticitet mäter huruvida studien gett deltagarna en bättre bild av hur andra 

personer i miljön upplever det som studerats. Genom de validerings-workshops som haft 

inriktning på framtagande av kravspecifikationer för ärendehanteringssystemet och 

tillhörande arbetsrutiner så kan deltagarna sägas ha fått denna möjlighet, eftersom de där sett 

vilka identifierade problem och önskemål som inkommit från andra användare. 

 Katalytisk autenticitet innebär att studien i någon mån ska ha underlättat för de 

medverkande att förändra sin situation. Alla de statusintervjuer som gjorts har haft som syfte 

att hjälpa användarna att genom ett nytt ärendehanteringssystem och nya arbetsrutiner få en 

bättre arbetssituation, vilket innebär att deltagarna i hög grad kunnat vara med och förändra 

sin situation. 
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 Taktisk autenticitet innebär att studien ska ha gett deltagarna bättre möjligheter att vidta 

de åtgärder som krävs. Eftersom studien utmynnat i en skarp implementation av ett 

ärendehanteringssystem med tillhörande arbetsrutiner, utifrån de krav och önskemål som 

användarna ställt, så kan studien definitivt sägas ha hjälpt deltagarna att vidta de åtgärder 

som efterfrågats. 

För alla de fem kriterierna för äkthet finns argument för varför den nu utförda studien skulle kunna 

uppfylla dem. Detta indikerar att studien förutom kraven på tillförlitlighet även uppfyller kraven på 

äkthet, och att studien därför enligt de framlagda kriterierna kan anses vara valid. 

 

2.9 Erfarenheter 

Ett par faktorer gjorde att studien tog, kalendertidsmässigt, mycket längre tid än vad som är brukligt 

för en studie av detta slag. 

Det praktiska applicerandet av modellen hos Norrvatten och Käppalaförbundet tog mycket lång 

tid att lämna förstudiestadiet, och det fanns under lång tid olika viljor inom ledningsgruppen om 

uppdraget. Detta försenade utvärderingen av införandemodellen och därmed hela studien. 

Intervjuobjekten var generellt väldigt tillmötesgående och generösa med sin tid. Bara i något 

enstaka fall drog det ut på tiden att få till en intervju med en nyckelperson. Däremot var studien 

möjligen allt för ambitiös med antalet intervjuer som genomfördes. 
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3 Dokumenthantering och införandeprocesser 

I detta kapitel ges en djupare teoretisk bakgrund till ett antal av de områden som berörs i studien. I 

avsnitt 3.1 förklaras vad som menas med diarieföring, samt vad en klassificeringsstruktur och 

dokumenthanteringsplan innebär. I avsnitt 3.2 beskrivs hur en resultatdriven inkrementell 

mjukvaruimplementation utförs, i kontrast till Big Bang-implementation. Avsnitt 3.3 täcker området 

förankringsprocesser och de hänsyn som bör tas i det avseendet vid framtagandet av en modell för 

införande av ärendehanteringssystem. I avsnitt 3.4 beskrivs två befintliga modeller relaterade till 

systeminföranden, vilka ger en värdefull grund för skapandet av en ny modell som anpassas för denna 

studies behov. 

3.1 Dokumenthantering hos svenska myndigheter 

I detta avsnitt förklaras tre begrepp som används inom svenska myndigheters dokumenthantering: 

diarieföring, klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. 

3.1.1 Diarieföring 

Diarieföring innebär i korthet att registrera de handlingar som kommer in till en myndighet eller som 

upprättas av myndigheten. Alla svenska myndigheter är enligt lag skyldiga att registrera sina 

handlingar på ett sådant sätt att det på ett enkelt sätt går att finna dessa handlingar om någon 

medborgare begär att få ta del av dessa (Justitiedepartementet 2009). Beroende på typ av handling 

kan det finnas olika naturliga sätt att hantera dessa – till exempel sorteras fakturor lämpligen in efter 

fakturanummer och datum, vilket normalt görs i ett ekonomisystem. För handlingar som har med 

myndighetens ärenden att göra som inte har något annat naturligt sorteringssätt brukar en 

sorteringsordning som kallas för ett diarium användas. I diariet registreras uppgifter såsom ärendets 

titel, datum då handlingen kom in eller upprättades, och eventuell avsändar- eller mottagaradress. 

Exakt vad för uppgifter som ska ingå vid registrering av allmänna handlingar anges i 

offentlighets- och sekretesslagen. Där finns dock inte angivet på vilket sätt denna registrering måste 

utföras, utan varje myndighet är fri att välja till exempel ett lämpligt ärendehanteringssystem för detta 

ändamål. 

3.1.2 Klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan 

I projektet med Norrvatten och Käppalaförbundet kommer förutom införandet av systemet även en 

klassificeringsstruktur samt en dokumenthanteringsplan att tas fram. Klassificeringsstrukturen är en 

lista som anger vilken typ av dokument som uppstår i vilken arbetsprocess i organisationen. Denna 

struktur kan sedan användas för att sortera in lagrade handlingar och göra dem lättare att finna. En 

dokumenthanteringsplan är en vidareutbyggnad av klassificeringsstrukturen, där man dessutom anger 

hur länge varje dokumenttyp ska sparas och i vilket system och format de lagras. 

Dokumenthanteringsplanen är därmed ett slags karta som visar var organisationens all 

dokumentation finns lagrad. 

Figur 3-1 visar förhållandet mellan diarieföring av handlingar (nederst), it-system (mellerst) 

och dokumenthanteringsplan inklusive klassificeringsstruktur (överst). Handlingar som diarieförs 

sparas i ett ärendehanteringssystem (ÄHS), medan handlingar som inte diarieförs lagras i något av 

organisationernas övriga system som hanterar dokument. 
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Figur 3-1. Relationen mellan dokumenthanteringsplan inklusive klassificeringsstruktur, system och 

diarieföring av handlingar 

3.2 Resultatdriven inkrementell mjukvaruimplementation 

I denna studie kommer en inkrementell mjukvaruimplementation att användas. Detta innebär i 

korthet att mjukvaran införs stegvis, med en delmängd funktioner eller i en delmängd av 

organisationen i taget. Detta kan ställas i kontrast till alternativet Big Bang-implementation, där alla 

funktioner införs överallt i organisationen samtidigt. 

Det finns fördelar med att införa mjukvara iterativt istället för att införa allt på ett bräde 

(Fichman och Moses 1999, 39-52). Big Bang-tanken är att man lägger ned mycket tid på att förbereda 

det nya systemet och tillhörande rutiner utan skarpt test i verkliga miljön. Det är alltså ett slags 

datalogiskt torrsimmande, där man hoppas sätta grunderna så bra och genomtänkt att när själva 

lanseringen sker så kan den göras fullständigt med alla funktioner och hos alla tänkta användare 

samtidigt. Det finns dock risker med detta tankesätt. Design av systemet och rutinerna kan pågå så 

länge att man aldrig kommer till skott med införandet, eftersom det finns så mycket faktorer att ta 

hänsyn till att produkten aldrig tycks bli klar. Detta är särskilt relevant i en snabbt föränderlig värld, 

där nya krav kan dyka upp innan alla de gamla har hunnit uppfyllas.  

Fördelen med en inkrementell process av resultatkaraktär är att varje delimplementering 

levererar en mätbar nytta för organisationen. Detta har funnits vara positivt för att upprätthålla drivet 

och fokus i implementeringsprocessen, samtidigt som det motverkar den vanligt förekommande 

tendensen att alltför tekniskt avancerade lösningar skapas och därmed tillför mer komplexitet än vad 

de förenklar arbetet. Resultatet blir både en kortare tid till mätbara resultat av 

implementeringsprojektet, och även minskad risk för misslyckade implementeringar. 

Utvecklingsprojekt använder idag gärna den så kallade scrum-metoden med korta 

utvecklingsiterationer, kallade sprints, som var och ett levererar nytta för kunden. Samma tänk 

appliceras här på implementeringen av ett system. Figur 3-2 visar hur leveransen av nytta skiljer sig 

mellan den typen av inkrementell implementation och den mer traditionella Big Bang-

implementationen. 

  

Dokumenthanteringsplan inkl. Klassificeringsstruktur 
Vad sparas var? 

Ärendehanterings- 
system 

Handlingar som 
diarieförs 

Handlingar som inte diarieförs 

T.ex. teknisk dokumentation som 
har en tydlig sorteringsordning 

Underhålls- 
system 

Intranät Etc. 

Struktur 

System 

Data 
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Figur 3-2. Skapandet av nytta över tid för inkrementella implementationer kontra traditionell 

implementation. Anpassad utifrån Figure 2 i Fichman och Moses 1999. 

 

En traditionell Big Bang-implementation gör att all nytta levereras i slutet på 

implementationsprojektet, alltså när allt förarbete gjorts och systemet äntligen sätts i bruk överallt, 

samtidigt. Det här arbetssättet innebär också att projektorganisationen lätt kan fastna i detaljproblem 

som gör att man aldrig kommer fram till en slutgiltig lösning, eller att lösningen blir överkomplicerad. 

Tanken med resultatdriven inkrementell implementering är att leveransen av systemet delas upp 

i mindre delar, som var och en tillför en nytta för organisationen, och detta på ett sådant sätt att nyttan 

med de införda delarna finns även om projektet sedan plötsligt skulle avbrytas och inga fler delar 

implementeras. På så sätt fås snabbare resultat, men det har även visat sig kunna ge bättre 

totalresultat än Big-Bang-implementering genom att organisationen blir mer engagerad under 

implementeringens gång när nytta börjar visa sig. Om ingenting händer utåt på lång tid så kan 

personalen istället tappa intresset och projektet förlorar fart i takt med att det nedprioriteras. 
 

Fem centrala principer hos resultatdriven inkrementell mjukvaruimplementering: 

1. Beslutsfattandet drivs av uppsatta nyttomål 

2. Implementeringen delas upp i ett antal steg, som var och ett levererar nytta, oavsett om de 

andra stegen implementeras eller ej 

3. Varje delsteg ska innehålla både de funktioner som implementeras samt de 

arbetsrutinförändringar som krävs 

4. Varje delsteg görs tillräckligt litet för att kunna implementeras på max ett par månader, gärna 

mindre 

5. Använd resultaten från varje delsteg som återkoppling för förbättringar vid implementationen 

av nästföljande delsteg 

 

Dessa principer kommer att appliceras i den nya modell för införande av ärendehanteringssystem som 

föreslås av denna studie. 

  

Inkrementell implementation 

Traditionell implementation 
Nytta 

Tid 
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3.3 Förankringsprocesser 

Norrvatten och Käppalaförbundet upplever att de system som används idag för ärendehantering delvis 

inte nått den grad av användande som önskas på grund av att införandena av dessa system brustit i 

förankring hos användarna. Därför är förankringsprocessen en viktig del att ta hänsyn till i 

framtagandet av en ny modell för systeminföranden. 

Det är sedan tidigare väl belagt att förankringsprocesser i en organisation är beroende av att en 

helhetssyn finns, i betydelsen att alla medarbetare förstår åt vilket håll organisationen strävar och 

varför deras delaktighet är viktig (Ljungberg och Larsson 2001) (Carlsson Tell och Enström 2008, 20). 

Rekommendationer gör gällande att mycket tid skall läggas ned på att få fram vilka krav intressenterna 

i förändringsprocessen har, för att sedan kunna rikta processen mot dessa krav (Burlton 2001, 26). Det 

kommer därmed att vara viktigt att involvera användarna i kravställningen på ett 

ärendehanteringssystem. 

För att i någon mån konkretisera vad som behövs uppfyllas för att nå förankring i ett 

förändringsarbete så finns tio krav som kan ställas på en organisation som vill genomföra ett 

förändringsprojekt (Burlton 2001, 28). Dessa krav, som presenteras nedan, bör kunna tas hänsyn till 

och dras nytta av i en ny införandemodell för ärendehanteringssystem. 

1. Vision. Det måste finnas en målbild, och också utföras en kartläggning av vilka krav som 

finns hos de olika intressenterna. 

2. Kommunikation och information. Med korrekt kommunikation som är anpassad efter 

medarbetarnas informationssituation så kommer medarbetarna framåt i sina inre processer. 

3. Delaktighet och samarbete. Medarbetarna måste känna att alla arbetar mot samma mål. 

4. Eldsjälar. Enskilda individer behövs som orkar dra den stora börda som förändringsprojekt 

innebär. 

5. Tillit. Medarbetarna måste ha tilltro till att det som har utlovats också genomförs. 

6. Ledarskap. Ledarskapet måste vara engagerat och synligt. 

7. Utbildning. Genom utbildning dämpas osäkerhet inför det nya och okända. 

8. Resurser. Extra resurser kommer krävas under omställningen från gamla sätt att arbeta till 

nya. 

9. Tid. Medarbetarna måste få tid att bearbeta de upplevda förluster som gjorts när gamla 

arbetssätt ersatts. 

10. Gör det själv. Även om konsulter kan hjälpa till med att ta fram teknik och strukturer måste 

det till internt arbete i organisationen för att förändra människor och bygga nya relationer. 

 

3.4 Befintliga modeller för införande av system 

Det finns befintliga modeller som är relevanta att jämföra med då vi utvecklar en ny modell för 

införande av ärendehanteringssystem. I detta avsnitt kommer vi att titta närmre på en metod för 

utveckling av ärendehanteringssystem, och en metod för införande av ledningssystem. Även om ingen 

av dessa exakt motsvarar det som den nu aktuella studien vill åstadkomma – ett införande snarare än 

systemutveckling, ett ärendehanteringssystem snarare än ett ledningssystem – så finns det mycket att 

lära av dessa andra modeller. 

3.4.1 DIRKS - En modell för utveckling av ärendehanteringssystem 

Metoden ”Designing and implementing recordkeeping systems”, DIRKS, har tagits fram av New South 

Wales i Australien som ett sätt att skapa god ordning på dokumentationen i organisationer. (New 

South Wales Government State Records, Doing a DIRKS project.) ”Recordkeeping” kan i vår kontext 

bäst översättas med ärendehantering. New South Wales definierar ett ”recordkeeping system” som ett 
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system kapabelt att insamla, upprätthålla och ge tillgång till tillförlitlig och användbar information om 

organisationens förehavanden över tid. Deras utgångspunkt är att många informationssystem idag är 

bra på att samla in information, men att informationen som lagras där generellt har dålig 

tillgänglighet, är sårbar för bland annat radering, och är omöjlig att verifiera äktheten på. DIRKS-

metoden försöker då råda bot på detta.  

DIRKS formulerar ett antal steg (New South Wales Government State Records, Introducing the 

DIRKS methology), vilka redovisas i Tabell 3-3. Observera att stegen inte är tänkta att göras 

fullständigt sekventiellt, utan kommer att ha en del parallellitet. DIRKS specificerar dock inte hur 

denna parallellitet ser ut. 

 

DIRKS kan utgöra ett bra avstamp för utvecklandet av en modell för införande av 

ärendehanteringssystem i svenska offentliga organisationer, även om det finns vissa skillnader i tänkt 

användningsområde, vilka beskrivs i avsnitt 3.4.2. 

 

Tabell 3-3. DIRKS modellsteg 

DIRKS 
Modellsteg 

DIRKS beskrivning DIRKS översatt 

Steg A ”Preliminary investigation” Förberedande undersökning 

Steg B ”Analysis of business activity” Analys av verksamhet i organisationen 

Steg C 
”Identification of recordkeeping 
requirements” 

Identifiering av krav på diarieföring 

Steg D ”Assessment of existing systems” Utvärdering av befintliga system 

Steg E 
”Identification of strategies for 
recordkeeping” 

Identifiering av strategier för 
ärendehantering 

Steg F “Design of a recordkeeping system” Design av ett ärendehanteringssystem 

Steg G 
“Implementation of a recordkeeping 
system” 

Implementering av ett 
ärendehanteringssystem 

Steg H “Post implementation review” Utvärdering efter implementering 
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De olika stegen i DIRKS kan förklaras på följande sätt:   

 

Steg A – Preliminär undersökning 

DIRKS startar sin modell med en undersökning av hur dataposter sparas i organisationen och hur 

denna datalagring är kopplad till verksamhetens övergripande mål. Det är alltså ett slags förstudie, 

med ett internt fokus, det vill säga på den egna organisationens struktur och de styrkor och svagheter 

som är relevanta för införandeprojektet. Detta steg kan dock uteslutas helt om dessa förutsättningar 

redan är kända. 

 

Steg B - Analys av aktivitet i organisationen 

Här studeras organisationens mål och strategier, samt vilka aktiviteter och processer som utförs. Syftet 

är att få en bättre förståelse för organisationens verksamhet både övergripande och på mer detaljerad 

nivå. Vidare identifieras de nuvarande problem som finns i organisationen avseende datalagring. 

Utgångspunkten är naturligtvis att det finns problem av relevant storlek, eftersom projektet annars 

inte är nödvändigt. 

 

Steg C – Identifiering av krav på diarieföring 

Det tredje steget i DIRKS är att identifiera de krav som finns på datahantering i organisationen. Dessa 

krav kan både vara lagstiftade krav och internt upprättade regler om hur data ska hanteras för att bäst 

gynna verksamheten. 

 

Steg D – Utvärdering av befintliga system 

Efter att krav på datahanteringen identifierats så skall man enligt DIRKS utvärdera de 

informationssystem som används i nuläget. Målet är att identifiera vilken roll det nya systemet ska 

fylla visavi de redan befintliga: vilka system skall ersättas, vilka måste det finnas gränssnitt mot. 

Samtidigt tas information in om hur de befintliga systemen upplevs fungera, så att man kan undvika 

att göra om tidigare misstag. 

 

Steg E – Identifiering av strategier för datahantering 

Eftersom DIRKS utgår ifrån att ett system ska utvecklas finns ett steg för framtagande av 

kravspecifikation på det systemet. Tanken är att man ser över de funktioner som efterfrågas eller krävs 

och undersöker hur dessa skulle kunna byggas in i ett system. Man konkretiserar också vilka policys 

med mera som behövs för att införandet av systemet ska lyckas. 

 

Steg F – Design av ett ärendehanteringssystem 

Efter att en kravspecifikation tagits fram i Steg E skall denna förverkligas i form av utveckling av ett 

nytt ärendehanteringssystem. Men DIRKS använder här system också i en vidare bemärkelse, så under 

detta steg tar man även fram de policys och rutiner som behövs. 

 

Steg G – Implementering av ett ärendehanteringssystem 

DIRKS noterar att förankring hos personalen är kritiskt vid implementering, och därför läggs tonvikt 

på förankring. Här blir det extra tydligt att DIRKS inte är en sekventiell serie med steg, utan att de görs 

parallellt i olika omfattning. Att involvera och kommunicera med personalen är något som utförs 

under hela arbetsgången. Nu är det dock dags att börja implementera systemet i användarnas vardag. 

Det är även här som policys och rutiner införs, och användarna får utbildning. 
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Steg H – Utvärdering efter implementering 

När allt är på plats är det dags att mäta hur effektivt de uppnått de mål som sattes upp. Om problem 

identifieras försöker man åtgärda dessa. I detta steg säkerställer man också att en god 

förvaltningsorganisation finns kring systemet och rutinerna. 

3.4.2 Behovet av komplettering av DIRKS 

DIRKS modell är utarbetad för utveckling av ett ärendehanteringssystem, medan denna studie 

intresserar sig för införandet av ett standardsystem. Det finns ett par relevanta skillnader mellan 

utveckling och införande (Markus och Tanis 2000, 177) vilka gör att DIRKS modell behöver 

kompletteras och inte kan användas rakt av för införandet av standardiserade 

ärendehanteringssystem. Skillnaderna är följande: 

 Vid införande av standardsystem ökar risken att organisationen undviker att göra ordentliga 

egna processkartläggningar, och istället försöker anpassa sig i efterhand till det som det 

inköpta standardsystemet bäst stödjer. Detta gör att det vid införandet blir viktigare att lägga 

fokus på processkartläggnings- och rutinframtagningsmomenten. Dessa steg finns redan i 

DIRKS, men deras betydelse ökar. I en mer lämplig införandemodell finns ett ytterligare steg, 

där fokus specifikt ligger på att hantera de skillnader som finns mellan de framtagna rutinerna 

och processerna, och hur det valda systemet fungerar. I detta steg hanteras då de skillnader 

som medvetet tillåtits uppkomma mellan en ideal arbetsprocess och vad som sedan bäst 

fungerar i det valda systemet. Det finns när dessa kompromisser görs ett värde i att veta hur 

den ideala arbetsprocessen hade sett ut. 

 Den konfiguration av ett standardsystem som ändå kommer att göras skiljer sig från 

programmering av ett nytt system i frågan om vilka kompetenser som är relevanta. Vid 

programmering krävs djup teknisk kompetens, medan konfigurering handlar om att kunna 

förstå den struktur och terminologi som används av standardsystemet och översätta dessa till 

de krav som organisationen ställer. I en införandemodell som lämpar sig bättre än DIRKS bör 

det finnas ett steg där det säkerställs att den eller de personer som sedan kommer att arbeta 

med konfigurering av ett kommande standardsystem då rätt förstår de krav som användarna 

ställer. Detta skulle kunna ske genom att personen eller personerna ges möjlighet att bekanta 

sig med struktur och terminologi hos ett större antal standardsystem på marknaden, i en 

marknadsundersökning. På så sätt är dessa nyckelpersoner bättre rustade vid den kommande 

konfigureringen av systemet utifrån den kravspecifikation som tagits fram. 

Ovan beskrivna skillnader gör att DIRKS modell inte är fullt lämplig att använda rakt av, och att de 

nämnda anpassningarna av modellen är relevanta att ta i beaktande då en ny införandemodell 

föreslås. 

3.4.3 MT-modellen: En modell för införande av ledningssystem 

Markus och Tanis (2000) har skapat en modell för införande av ”enterprise systems”, vilket närmast 

kan översättas till ledningssystem. Ett ledningssystem ställer andra krav än ett 

ärendehanteringssystem, men är ändå så pass likt att värdefulla jämförelser kan göras och lärdomar 

kan dras när en modell ska tas fram för införande av ärendehanteringssystem. Deras modell för 

införande av ledningssystem kommer i denna rapport att benämnas MT-modellen, för Markus och 

Tanis. 

3.4.3.1 En införandeteori av typen ”emergent process” 

Den teori för införande av ledningssystem som används av MT-modellen är en modifierad teori 

ursprungligen utvecklad av Soh & Markus, och som är av typen ”emergent process”, vilket innebär att 

den lägger fokus på interaktionerna mellan människor i organisationer och med deras omgivning. 
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Dessa interaktioner är ofta oförutsägbara, vilket är en av anledningarna till att även om människor 

anses vara rationella och att de försöker nå sina uppsatta mål, så blir slutresultatet ofta inte så som det 

var tänkt av de inblandade. Att organisationen inte ses som agerande i ett vakuum är en styrka med 

emergent process-teorier, samtidigt som svagheten är att de oftast är bättre på att förklara redan 

inträffade skeenden än vad de är på att förutse vad utfallet av ett skeende kommer att bli. Införanden 

av ledningssystem kan modelleras väl med en emergent process eftersom en sådan process tar hänsyn 

till både mål, ageranden, externa krafter och slump. Även om allt görs korrekt internt inom en 

organisation kan externa krafter och slumpmässiga eller oförutsedda händelser nämligen få ett 

projekt, i detta fall införandeprojekt, att fallera. Den valda emergent process-teorin tar då hänsyn till 

vilka externa krafter och slumpfaktorer som kan påverka införandeprojektet i dess olika faser.  

 

Ett införandeprojekt kan enligt MT-modellen delas in i fyra faser, vilka ses i Figur 3-4. De ingående 

stegen i modellen beskrivs i följande avsnitt. 

 

Fas I: Projektgrundande 

Ett införandeprojekt ses som att det har sin start i arbetet med att ta ett beslut om införandet skall 

genomföras eller ej, och den informationsinsamling som sker för att underbygga detta beslut. En viktig 

punkt är då att beräkna nyttan kontra kostnaden. Förutsatt att klarsignal ges för att genomföra 

projektet inkluderar denna processfas även aktiviteter som att sätta upp en projektorganisation, 

etablera en budget och ett tidsschema. Om beslutet om att genomföra införandeprojektet bygger på 

felaktiga beslut eller bristfällig information kommer detta naturligtvis att påverka de följande 

processfaserna. 

 

Fas II: Projektutförande 

I den andra fasen är fokus på att få igång det nya systemet i åtminstone en avgränsad del av 

organisationen. Detta görs genom aktiviteter såsom konfigurering av programvara, integrering av det 

nya systemet med befintlig miljö, tester av systemet, konvertering av data ur gamla system och 

utbildning av personal. 

 

Fas III: Falla på plats 

Denna fas pågår från det att ett system finns i skarp drift i minst en avgränsad del av organisationen, 

till dess användarna känner sig trygga i användningen av det nya systemet. För att uppnå detta 

genomförs felrättningar i systemet och dess konfiguration, prestandaförbättringar och 

tilläggsutbildningar. I mångt och mycket kommer det vara i denna fas som eventuella misstag i 

tidigare faser uppdagas. 

 

Figur 3-4. De fyra faserna i införandeprojekt enligt MT-modellen 

 

 

Fas I 
Projektgrundande

Fas II
Projektutförande

Fas III
Falla på plats

Fas IV
Framåt och uppåt
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Fas IV: Framåt och uppåt 

Den sista fasen pågår sedan konstant från det att systemet fallit på plats till dess det ersätts av ett 

annat system eller pensioneras på annat sätt. Först i denna fas går det att rättvist utvärdera huruvida 

de fördelar man räknat med att systemet skulle medföra verkligen tillkom. Aktiviteter som bör utföras 

under denna fas är mindre utvecklingsprojekt, fördjupad utbildning av personal och utvärderingar. 

3.4.3.2 Är införande av ledningssystem och ärendehanteringssystem jämförbart? 

För att förstå likheterna och skillnaderna mellan ledningssystem i Markus och Tanis bemärkelse och 

ärendehanteringssystem så kan vi utgå ifrån de karakteristiska faktorer som enligt Markus och Tanis 

(2000, 176) beskriver ett ledningssystem, och göra jämförelserna där. 

 Integrering. Ledningssystem integrerar sömlöst all information som behandlas i 

organisationen, så väl finansiell information som information om personalen och leverantörer. 

För att uppnå detta är det mycket viktigt att rätt konfigurering av ledningssystemet görs. 

På samma sätt har ärendehanteringssystem möjlighet att integrera med ekonomisystem och 

verksamhetssystem för att samla så mycket information som möjligt på ett ställe. Detta fanns 

även som ett internt önskemål från vissa anställda hos Norrvatten och Käppala, att 

ärendehanteringssystemet skulle bli ett ”Google” för sökning av all information som lagras i 

organisationen. 

 Paket. Ledningssystem byggs inte från grunden av varje enskild organisation, utan de köps 

som färdiga paket av mjukvaruföretag. Detta betyder dels att man inte kan förvänta sig att 

ledningssystemet kommer att vara perfekt anpassad för nuvarande arbetssätt inom 

organisationen, utan att det snarare förväntas att organisationen kommer att behöva anpassa 

sig för att arbeta effektivt med det nya ledningssystemet. Precis samma sak gäller för 

ärendehanteringssystem, där det erbjuds färdiga standardsystem. Dessa standardiserade 

ärendehanteringssystem kan även modifieras i olika hög grad, mycket beroende på kundens 

önskemål, men där stöter man på andra problem. Samma problem beskrivs av Markus och 

Tanis för införandet av ledningssystem. För att slippa anpassa sin organisation och sina 

arbetssätt till ett inköpt ledningssystem väljer vissa organisationer att modifiera 

mjukvaruföretagets standardpaket, men detta gör att man istället får svårare att tillgodogöra 

sig den utveckling av standardprodukten som mjukvarutillverkaren fortlöpande gör. Det kan 

också skapa starka beroenden till tredje part, eftersom det inte är ovanligt att 

mjukvaruutvecklaren överlåter till andra företag att göra och underhålla anpassningar av 

produkten. Även detta går att jämföra direkt med ärendehanteringssystem, där organisationer 

som anpassar ärendehanteringssystemen till sina egna specifika behov stöter på baksidan i 

form av svårigheter att underhålla produkten. Både Norrvatten och Käppala råkade ut för 

detta i sina tidigare dokumenthanteringsprojekt. 

 Best practices. Om ett ledningssystem ska kunna vara generiskt nog att kunna införas i 

vilken organisation som helst så innebär det paradoxalt nog också att systemet kommer 

behöva inrikta sig på att stödja en viss, generisk, typ av organisation. Denna generiska 

organisationsmall kanske i vissa avseenden inte alls passar den specifika organisationen som 

ska genomföra en implementation. Systemet kommer att vara designat för att stödja ”Best 

practices”, alltså det som genom erfarenhet och forskning visat sig vara optimalt i det generella 

fallet. Om en specifik organisation då måste anpassa sitt arbetssätt för att följa dessa best 

practices, som en följd av att man vill anpassa sig till ledningssystemet, så uppstår vissa risker. 

Markus och Tanis identifierar en risk till att vara att ledningssystemet kan kräva att 

organisationen arbetar processorienterat, när den kanske istället är uppbyggd att arbeta mer 

klassiskt hierarkiskt. Att strukturera om organisationen skulle kunna få stora följder. När det 
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gäller ärendehanteringssystem så kan de i vissa avseenden påverka organisationen lika mycket 

som ett ledningssystem, och ibland även mer än ett ledningssystem. Detta på grund av att 

ärendehanteringssystemet måste användas av ett stort antal handläggare i hela 

organisationen, medan ett ledningssystem kan fungera någorlunda bra även med ett fåtal 

aktiva användare. 

 Viss montering krävs. Markus och Tanis noterar att nivån av integrering hos 

ledningssystem av dagens tekniska standard har stora begränsningar, och anger detta till att 

vara en generell karakteristik hos ledningssystem. Eftersom deras artikel är från år 2000 är 

det dock osäkert om resonemanget även är giltigt för den standard som gäller nu. I frånvaro av 

den vetskapen kommer inte denna punkt att kunna beaktas i denna studie. 

 Evolution. Då artikeln skrevs skedde stor utveckling inom området ledningssystem, vilket 

gav osäkerhet inför framtiden. Artikelförfattarna noterar att även betydelsen av ordet 

ledningssystem inte verkade ha fått en fast grund. Betydelsen av ledningssystem har inte 

heller då den nu aktuella studien görs nått någon koncensus. Än mer intressant för denna 

studie är att betydelsen av ärendehanteringssystem inte heller har funnit sin exakta definition. 

Ärendehanteringssystemen är nu en bit på väg mot att bli en hyllvara, men har fortfarande 

lång väg kvar, vilket ses tydligt genom den stora skillnaden mellan de olika system som 

erbjuds under namnet ärendehanteringssystem. 

Sammantaget ser vi att utav de sex faktorer som här använts för att beskriva ett ledningssystem så 

finns det i fem av dem en god överenstämmelse med ärendehanteringssystem, medan endast en punkt 

är oklar och ingen av dem visar dålig överensstämmelse. Därmed tycks det rimligt att basera införande 

av ärendehanteringssystem på en modell som gjorts för ledningssystem. 

3.4.4 Jämförelser mellan DIRKS och MT-modellen 

De två mest uppenbara skillnaderna mellan DIRKS och MT-modellen är naturligtvis att den första 

behandlar systemutveckling och den andra systeminföranden, samt att den första behandlar 

ärendehanteringssystem och den andra ledningssystem. Av central betydelse är också att MT-

modellen lyfter fram betydelsen av att införa bara delar av systemet i taget, det vill säga ett iterativt 

systeminförande. 

MT-modellen tillför också ett perspektiv som i stor utsträckning saknas i DIRKS modell, 

nämligen det man kanske kunde kalla förvaltningsfasen, som inträffar efter att systemet 

leveransgodkänts och ses som implementerat. Under denna fas utförs löpande uppdateringar av 

standardsystemet såväl som mindre utvecklingsprojekt där konfigurationen förbättras och 

tillkommande systemmoduler införs. Detta steg är alltså den del i systemets livscykel som i 

normalfallet pågår under längst tid i förhållande till de övriga. Förvaltningsfasen är ingenting som med 

absolut nödvändighet måste inkluderas i en införandemodell, men genom att ge den en för liten plats 

så bortser man ifrån den fas då systemet faktiskt ska användas utifrån alla de processer och strukturer 

som arbetats fram tidigare under införandeprojektet. Även DIRKS kallar denna fas för en integral och 

pågående process, men ger den inte tillnärmelsevis lika stort utrymme i modellen som MT-modellen 

(New South Wales Government State Records, Step-by-step through DIRKS). 

Även om användande av systemet ligger utanför denna studies omfattning så bör en övergång till 

förvaltningsfas finnas med i en lämplig införandemodell, för att få med de aktiviteter som hos 

MT-modellen är så pass viktiga att de blivit en egen fas. 
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4 Norrvatten och Käppalaförbundet 

Norrvatten och Käppalaförbundet är studiens två testfall. De två organisationerna har båda två ett 

behov av att upphandla ett ärendehanteringssystem som ska ersätta befintliga system och ge bättre 

ordning och reda i ärendehanteringen. I detta kapitel presenteras organisationernas uppbyggnad 

(avsnitt 4.1 och 4.2) samt de problem som de idag upplever med dokumenthanteringen (avsnitt 4.3). 

4.1 Om Norrvatten 

Kommunalförbundet Norrvatten, även kallat Norrvatten, producerar och levererar dricksvatten, det 

vill säga kranvatten, till sina fjorton medlemskommuner tillika ägare. För det ändamålet har man ett 

huvudsakligt vattenverk i Järfälla utanför Stockholm samt ett huvudkontor i Sundbyberg, där de 

administrativa funktionerna är samlade. Totalt är drygt 50 personer anställda inom organisationen. 

Norrvatten tar emot remisser angående byggnationer i medlemskommunerna för att kunna skydda 

vattentäkter och vattenledningsnät. 

4.2 Om Käppalaförbundet 

Käppalaförbundet, även kallat Käppala, tar hand om avloppet för elva medlemskommuner, varav åtta 

är desamma som även är medlemmar i Norrvatten. All personal, drygt 50 anställda, är stationerad vid 

förbundets reningsverk på Lidingö i Stockholm. Käppala är liksom Norrvatten en offentlig verksamhet, 

under offentlighetslagstiftningen, och är tvunget att lämna ut allmänna handlingar till allmänheten. 

Därför är det av stor vikt för Käppala att ha bra ordning på sin dokumentation. Käppala tar också emot 

remisser rörande byggnationer i medlemskommunerna, primärt för att kunna bedöma om det finns 

risk för att avloppstunneln Käppala ansvarar för blir påverkad. 

4.3 Problem hos Norrvatten och Käppalaförbundet 

Både Norrvatten och Käppalaförbundet upplever ett antal likartade problem kring sin 

dokumenthantering, och önskar införa ett nytt ärendehanteringssystem med tillhörande arbetsrutiner 

för att komma till rätta med dessa problem. 

Det finns tidigare erfarenhet hos Norrvatten av ett liknande systeminförande, där man idag inte 

upplever att systemet ger det stöd som det var tänkt att ge. I det fallet var det 

dokumenthanteringssystemet Meridian som infördes 2005, och systemet byggdes senare ut för att 

även hantera ärenden. Idag upplever registratorerna och användarna på Norrvatten att Meridian inte 

egentligen är tänkt som ett ärendehanteringssystem, och inte fungerar väl för ändamålet. Av den 

anledningen önskar man att en upphandling och ett införande av ett nytt ärendehanteringssystem tar 

ett mer strukturerat grepp på dessa frågor för att undvika att hamna i en ny liknande situation igen. 

På samma sätt som Norrvatten så har Käppala tidigare infört ett system, som i Käppalas fall 

heter Add eller MUPP, för att fylla ärendehanteringsfunktionen. Detta system upplevs idag av 

användare och registratorer som svårt att använda på så sätt att många användare har problem med 

att söka fram de handlingar som är lagrade i systemet. Registrering av nya handlingar har också 

bedömts som så pass avancerat att handläggarna själva inte kunnat utföra denna uppgift, utan har 

alltid behövt gå till registrator för att få detta gjort. Käppala vill därför även se över rutiner i samband 

med införandet av det nya systemet. 

Eftersom Norrvatten och Käppala samarbetar inom IT och Administration så har 

organisationerna beslutat att göra en gemensam upphandling av ett nytt ärendehanteringssystem. 

Systemet måste då ta hänsyn till båda organisationernas krav, vilka är likartade men kan skilja sig på 

vissa punkter. Den övergripande projektplanen är dock likalydande för de båda organisationerna. 

Norrvatten och Käppala behöver i detta systeminförande stöd av en modell för införande av ett 
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ärendehanteringssystem, så att de kan komma till rätta med de problem som finns och undvika att 

återupprepa de systeminföranden som ledde till den nuvarande situationen. 
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5 NOKI-modellen 

En teoretisk modell har tagits fram för hur införande av ärendehanteringssystem i offentliga 

organisationer kan göras. Modellen har döpts till NOKI: Norrvatten Och Käppalaförbundets 

Införandemodell efter de två organisationer som deltagit i utarbetandet av modellen. Modellen är 

baserad på den befintliga modellen DIRKS samt Markus och Tanis införandemodell för 

ledningssystem, vilka båda presenteras i Kapitel 3. 

NOKI-modellen består av nio steg, varav sju av dem utförs i sekvens och de övriga två kan 

utföras delvis parallellt med denna sekvens, i enlighet med Figur 5-1 nedan. 

En jämförelse mellan NOKI-modellens steg och de steg som återfinns i DIRKS modell finns i 

Bilaga A till denna rapport. Innehållet i stegen i den teoretiska modellen beskrivs i avsnitt 5.1 till 5.9. 

5.1 Steg A1. Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie 

Ramarna för det införandeprojekt som skall genomföras måste tydligt sättas upp innan arbetet 

påbörjas; både tidsramar, ekonomi samt det nya systemets tillämpningsområde. Eftersom projektet 

kommer att påverka ett stort antal användare på många nivåer i organisationen är det av stor vikt att 

organisationens ledning står bakom projektet. En projektledare samt styrgrupp för projektet tillsätts, 

enligt de inom den aktuella organisationen brukliga rutinerna för projekthantering. Information om 

projektets existens och dess mål sprids på lämpligt sätt inom organisationen, så att användarna redan i 

ett tidigt skede är medvetna om att en förändring är på gång. 

Genom att genomföra en förstudie insamlas information om vilka nuvarande datasystem som 

finns inom organisationen som helt eller delvis kommer att ersättas av det nya systemet, samt hur det 

nya systemets roll är tänkt att positioneras i förhållande till övriga system. Det är viktigt för framtida 

sökning av lagrad information att varje system har en tydlig roll. I detta ingår att det är tydligt vilken 

information som lagras i respektive system, så att ingen dubbel datalagring sker med alla de problem 

med bland annat osynkroniserade dokumentversioner som då kan uppstå. Genom att integrera detta 

moment i förstudien är tanken att organisationens ledning och projektets styrgrupp från början ska 

kunna få en bättre bild av det mervärde som det nya systemet är tänkt att tillföra. 

 

Modellsteg Sekvensering (från vänster till höger) 

A1. Etablera projektbeskrivning och genomför 
förstudie                 

A2. Framtagande av kravspecifikation                 

A3. Validering av kravspecifikation                 

A4. Val av system                 

A5. Hantera diskrepanser                 

A6. Implementera iterativt                 

A7. Utvärdera och förvalta                 

B1. Genomför processkartläggning                         

C1. Utför marknadsundersökning                     

Figur 5-1. NOKI-modellens nio steg. Figuren visar vilka steg som lämpar sig att utföra parallellt, 

men är inte skalad för att visa hur lång tid som respektive steg kommer att ta. 
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5.2 Steg A2. Framtagande av kravspecifikation 

För att upprätta en korrekt målbild är det viktigt att ta fram en kravspecifikation på det nya 

ärendehanteringssystemet. De framtida användarna av systemet har säkerligen mycket kunskaper om 

hur de i en ideal värld skulle vilja arbeta, och vilka problem med nuvarande ärende- och 

dokumenthanteringssystem som idag hindrar dem från att arbeta på det sättet. Genom intervjuer med 

dessa användare kan en sammanställning göras av dessa önskemål, som sedan får vara en av 

grundstenarna till den kravspecifikation på ett nytt system som används då det nya systemet lite 

längre fram ska väljas. 

Det finns även lagstiftade krav samt rekommendationer för hur ett ärendehanteringssystem som 

ska fungera som diarium ska vara konstruerat (Riksarkivet 1998) (Regeringskansliet / Lagrummet 

1990). 

Det tål att understrykas att även om ett systeminförande naturligtvis innefattar ett system, så är 

det minst lika viktigt vilka rutiner som införs för att arbeta med detta system. Tyvärr är det allt för 

vanligt att både användare och ledning ser införande av ett nytt system som ett slags quick fix för att få 

ordning på alla problem man upplever. Systeminförandet kan då verka väldigt lockande, gärna 

kombinerat med en tro på att arbetsinsatsen för införandet främst utförs av en projektgrupp medan 

användarna bara behöver sätta sig vid ett dukat bord. I verkligheten måste användarna lägga en hel del 

tid på att hjälpa till att formulera de arbetsrutiner som ska gälla. Om de arbetsrutiner som används i 

sig orsakar problem, och de inte ändras, så kommer inget system i världen att avhjälpa de problemen. 

Genom intervjuer med användarna är det möjligt att skapa en bild av hur arbetsrutinerna sett ut 

innan införandet av systemet, och vilka önskemål och idéer användarna har om förbättrade 

arbetsrutiner. 

I NOKI-modellen kombineras dessa intervjuer med intervjuer för framtagande av krav på 

systemet. Detta eftersom det ur användarnas perspektiv kan vara svårt att skilja mellan upplevda 

problem som bör åtgärdas genom ett system och sådana problem som åtgärdas genom förändrade 

rutiner. Samma sak gäller önskemål användarna har om hur en framtida ideal situation skulle se ut. På 

grund av detta kommer intervjuaren som ställer frågor om krav och problem för system alltid att få en 

hel del svar som har att göra med krav och problem med rutiner, och vice versa. Därför är det rimligt 

att samordna dessa aktiviteter under ett och samma steg i modellen. 

5.3 Steg A3. Validering av kravspecifikation 

När kravspecifikationen för både systemet och för de tänkta rutinerna är framtagna, måste dessa 

valideras med användarna på ett lämpligt sätt. Utan validering är det lätt hänt att de många detaljer i 

kravspecifikationen som studerats stått i vägen för den övergripande bilden, eller att någon avgörande 

funktion som diskuterats med en viss användare eller grupp inte tagits upp till diskussion med en 

annan användare eller grupp som visar sig påverkas stort av funktionen. Valideringen görs lämpligen 

med användargrupper eller utvalda representanter för dessa användargrupper. Där presenteras den 

framtagna specifikationen för ärendehanteringssystemet, samt de preliminära rutiner som är tänkta 

att användas tillsammans med systemet. Användarna får då komma med synpunkter, som utmynnar i 

en validerad kravspecifikation. 

5.4 Steg A4. Val av system 

I den storlek av införanden som den här studien fokuserar på kommer valet av system generellt att 

genomföras genom en offentlig upphandling. Det centrala där är att ha en mycket noggrann och 

genomtänkt kravspecifikation, samt ett lika genomtänkt upplägg för hur utvärdering av olika system 

kommer att göras. Vid offentlig upphandling är det av högsta vikt att det är extremt tydligt hur 
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urvalsprocessen kommer att genomföras. Då är det att rekommendera att ta hänsyn till följande tre 

urvalskriterier: funktionalitet, pris och användarbetyg.  

Funktionaliteten utvärderas genom att en lista upprättas med funktioner utifrån den 

kravspecifikation som tagits fram. Funktionerna delas upp mellan skall-krav, det vill säga sådana 

funktioner som måste finnas med för att systemet över huvud taget ska kunna vara aktuellt i 

upphandlingen, och bör-krav, det vill säga sådana krav som ger ett mervärde ju fler av dem som 

systemet kan erbjuda. 

Priset bör inkludera kostnaden för programvarulicens, installation, konfiguration av systemet 

samt support. Det kan vara rimligt att till exempel se till totalkostnaden för systemet över tre år. 

Användarbetyget fås genom att genomföra presentationer av systemen, där leverantören visar 

hur ett antal i förväg bestämda operationer i systemet genomförs; det kan till exempel röra sig om 

lagring och diarieföring av ett ankommet e-postmeddelande eller framtagande av en viss typ av 

rapport. Ett antal representanter för användarna är med under denna demonstration, och har 

möjlighet att ställa förtydligande frågor. Här är det mycket viktigt att alla leverantörer får visa exakt 

samma scenarios, så att användarna kan göra en tydlig jämförelse mellan systemen. Efteråt 

poängsätter användarna var och en av de demonstrerade systemen utifrån hur användarvänligt de 

upplevt att systemet varit. 

De tre urvalskriterierna funktioner, pris och användarbetyg viktas sedan utifrån hur stor emfas 

man vill lägga vid de olika delarna. Slutligen fås ett totalbetyg för var och en av de offererade systemen, 

och en vinnare kan utses. 

5.5 Steg A5. Hantera diskrepanser 

När väl ett system har valts ut är det både möjligt och troligt att det kommer att finnas ett antal 

skillnader, eller diskrepanser, mellan hur kravspecifikationen för systemet och rutinerna ser ut, och 

hur det verkliga systemet fungerar. Kanske fungerar just detta system på ett sätt som gör att vissa av 

rutinerna måste anpassas något. Detta är inget problem i sig, utan så länge som det finns med i 

projektplanen att korrigera de tänkta rutinerna utifrån det verkliga systemet, så kommer system och 

rutiner att vara i harmoni. 

Här är det en fördel att NOKI-modellen innehåller steget A3 Validering av kravspecifikation, 

vilket bör ha gett berörda medlemmar i införandeprojektet en säker förståelse för hur användarnas 

krav ser ut. Tack vare detta blir det enklare att korrekt identifiera diskrepanserna och den bästa 

lösningen. Likaså är NOKI-modellens steg C1 Utför marknadsundersökning en styrka i avseendet att 

projektmedlemmarna redan i ett tidigt skede börjat bekanta sig med struktur och nomenklatur som 

används i tillgängliga standardsystem. Därmed har projektmedlemmarna en förståelse för hur den 

framtagna kravspecifikationens krav kan översättas till det språk som leverantören av 

standardsystemet pratar. Rätt kommunikation minskar risken för felaktiga bedömningar och beslut. 

5.6 Steg A6. Implementera iterativt 

Införandet av det upphandlade systemet bör ske iterativt i en process där en delmängd av systemets 

funktionalitet införs i en delmängd av organisationen. När denna delimplementation bedöms fungera 

tillräckligt väl kan en ny införandeiteration göras, där antingen en ny funktionalitet införs eller där 

införandet görs i annan del av organisationen. Genom en sådan införandeprocess kan problem 

identifieras i ett tidigt stadium, då de påverkar så få användare som möjligt. Varje iteration kan 

lämpligen följa flödesschemat i Figur 5-2 nedan. 

 



28 
 

 

 

Figur 5-2. Flödesschema för en iteration av systemimplementationen enlig NOKI-modellen 

 

5.7 Steg A7. Utvärdera och förvalta 

När implementationen av systemet anses vara tillräckligt färdigt bör en utvärdering av 

införandeprojektet genomföras. Där jämförs de resultat som nåtts mot de mål som sattes upp i den 

första fasen, A1 Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie. Lärdomar av projektet tas med 

till kommande projekt inom organisationen. 

Trots att systemet i detta skede redan är leveransgodkänt och implementerat, så kommer det att 

finnas utrymme för fortsatta utvecklingsprojekt där konfiguration av systemet förbättras, systemet 

uppdateras, eller nya moduler till systemet införs. Denna kontinuerliga förvaltning av systemet ingår i 

detta slutliga steg i införandemodellen. 

5.8 Steg B1. Genomför processkartläggning 

Ett ärendehanteringssystem i en offentlig organisation bör kunna diarieföra de handlingar som lagras 

däri. Riksarkivet föreskriver att diarier skall ha en processbaserad indelning, vilket innebär att 

organisationens processer behöver kartläggas. Alla offentliga organisationer är inte strikt skyldiga att 

följa Riksarkivets föreskrifter, men riktlinjerna har ändå sådan tyngd att organisationer som saknar 

egen expertis inom arkivområdet bör ha mycket goda skäl att välja ett annat sätt att organisera sina 

handlingar. 

Det ingår i detta steg också att bestämma till exempel hur länge olika typer av dokument ska 

sparas, vilket innebär framtagandet av en Dokumenthanteringsplan. 

En processkartläggning som går ned på dokumentnivå, det vill säga anger vilka dokument som 

uppstår i var och en av organisationens processer, tar naturligtvis lång tid att genomföra. Detta måste 

projektet ta höjd för. Processkartläggningen kan dock ske parallellt med vissa av de andra 

aktiviteterna, men måste vara avslutad då det är dags att implementera systemet, åtminstone för den 

delmängd av organisationens handlingar som då skall börja lagras i systemet. Hur processerna exakt 

ser ut behöver inte vara klarlagt vid framtagandet av kravspecifikationen, utan där räcker det med att 

notera att systemet ska kunna hantera en processbaserad struktur. 

5.9 Steg C1. Utför marknadsundersökning 

För att få reda på hur utbudet av ärendehanteringssystem ser ut så genomförs någon form av 

marknadsundersökning. Lämpligen innefattar denna marknadsundersökning två viktiga 

huvudkomponenter: 

1. Produktpresentation av leverantörer. Olika leverantörer av ärendehanteringssystem inbjuds 

att presentera sina produkter. På så sätt kan information fås om vad som i leverantörens ögon 

utmärker just deras produkt, vilket kan ge inspiration inför utformandet av 

kravspecifikationen. 

Ta fram 
specifikation

Implementera i 
testmiljö

Projektmedlem 
utvärderar i 
testmiljön

Implementera i 
driftmiljön

Användarna 
påbörjar skarp 

användning

Implementation 
avslutad

Start 

Om fel upptäcks 

Om fel upptäcks 
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2. Platsbesök hos befintlig användare. Besök görs hos andra organisationer som redan använder 

något av de ärendehanteringssystem som erbjuds. På så sätt kan information fås om hur 

användarna upplever att systemet fungerar, och även hur de upplevt att införandeprocessen 

fungerat. 
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6 Utvärderingsmodellen 

För att kunna avgöra hur pass användbar den framtagna modellen för införande av 

ärendehanteringssystem verkligen blev så skapades en utvärderingsmodell. I detta kapitel beskrivs den 

utvärderingsmodellen och de ingående utvärderingskriterierna. 

Utvärderingsmodellen mätte tre huvudsakliga kriterier för införandemodellen: Tydlighet, 

Innehåll och Implementationsvärde, där varje kriterium undersökte en aspekt av modellens värde, 

enligt Tabell 6-1 nedan. Applikationen av de tre utvärderingskriterierna beskrivs närmre i följande tre 

avsnitt av detta kapitel. 

6.1 Utvärderingskriterium 1: Tydlighet 

Tydligheten i modellen utvärderades genom att intervjua de projektmedlemmar som genomfört ett 

systeminförande hos Norrvatten samt hos Käppalaförbundet. Följande två frågor ställdes: 

 Hur enkelt var det att förstå vad stegen i modellen innehåller? 

 Är stegen uppsatta i en korrekt ordning i modellen? 

6.2 Utvärderingskriterium 2: Innehåll 

Innehållet i modellen utvärderades på samma sätt som tydligheten genom att intervjua de 

projektmedlemmar som genomfört ett systeminförande hos Norrvatten samt hos Käppalaförbundet. 

Följande tre frågor ställdes: 

 Saknar modellen några relevanta steg? 

 Innehåller modellen överflödiga steg? 

 Har modellen ett värde för organisationer som ska göra ett införande av ett 

ärendehanteringssystem? 

6.3 Utvärderingskriterium 3: Implementationsvärde 

För att utvärdera det tredje kriteriet, implementationsvärdet, mättes måluppfyllelsen för det 

Norrvatten och Käppalaförbundet velat uppnå med användandet av NOKI-modellen. Dessutom mättes 

nöjdheten hos användarna. 

 

Tabell 6-1. Studiens tre utvärderingskriterier för den framtagna införandemodellen 

Nr Utvärderingskriterium Frågeställning 

1 Tydlighet Är modellen förståelig och välstrukturerad? 

2 Innehåll Är de steg som presenteras i modellen relevanta, heltäckande 
och generaliserbara? 

3 Implementationsvärde Uppfyllde användandet av modellen de mål som fanns hos de 
organisationer som modellen testades på? 
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6.3.1 Måluppfyllelse hos Norrvatten och Käppalaförbundet 

Norrvatten och Käppalaförbundet hade naturligtvis egna mål med vad de ville uppnå genom att 

använda sig av NOKI-modellen. Dessa mål var då relevanta att mäta måluppfyllelsen för. Vid Steg A1 

Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie, togs projektmålen fram, vilka bestod av fyra 

leverabler, det vill säga artefakter som man förväntat sig att ha fått levererat till sig när införandet 

enligt NOKI-modellen genomförts. De listas i Tabell 6-2 nedan. 

NOKI-modellens värde kunde därmed baseras, till en del, på hur väl dessa fyra mål uppfyllts 

efter det att modellen använts för införandet av ett ärendehanteringssystem hos Norrvatten och 

Käppalaförbundet. 

6.3.2 Användarupplevelsen 

Användarnas upplevelse av systemet sågs som en kritisk faktor, inte minst eftersom det identifierats av 

Norrvatten och Käppalaförbundet som ett problem med de ärendehanteringssystem man 

implementerat tidigare. Utvärderingsmodellen mätte därför användarupplevelsen och 

användarnöjdheten efter en implementation enligt NOKI-modellen hos följande tre grupper: 

 Registratorer 

 Oftaanvändare 

 Sällananvändare 

Uppdelningen på de tre grupperna av användare gjordes på grund av att en grupp möjligen 

skulle kunna vara väldigt nöjd med det nya systemet och arbetssättet, på bekostnad av en annan. Det 

har bland annat under intervjuer på Norrvatten och Käppalaförbundet framkommit att det finns en 

skör balans mellan den arbetsbörda som läggs på registratorerna och den som läggs på övriga 

användarna. 

En svårighet i mätningen av nöjdhet är att det för användarna kan vara svårt att särskilja 

systemet från de tillhörande rutinerna, vilket gör att det kan vara vanskligt att utifrån nöjdhetssvaren 

säga vilket av dessa två områden som eventuella problem exakt härrör ur. 

Utvärderingen genomfördes med en enkät som gick ut riktat till en grupp användare vars 

respondenter beroende på svaren delades in i oftaanvändare och sällananvändare, samt en separat 

enkät som gick ut riktat till registratorerna. De frågor som ingick i enkäterna togs fram i 

projektgruppen och med stöd av organisationernas kommunikationsansvarige som hade expertis inom 

området. 

 

Tabell 6-2. De fyra projektmål som Norrvatten och Käppalaförbundet hade, och som NOKI-

modellen förväntades leverera 

Nr Projektmål / Leverabel 

1 Upprätta en klassificeringsstruktur, det vill säga en lista med de typer av dokument som 
genereras i alla de arbetsprocesser som finns inom organisationen. 
 

2 Etablera rutiner som styr hur ärendehanteringen ska hanteras inom organisationen. 
 

3 Inför ett IT-system som stödjer arbetsrutinerna för ärendehantering, och där handlingar 
lagras i enlighet med klassificeringsstrukturen. 
 

4 Upprätta en dokumenthanteringsplan som bygger på klassificeringsstrukturen, och bygger ut 
denna med information om hur länge respektive dokumenttyp sparas, i vilket format och 
plats/system de sparas, med mera. 
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Utvärderingsenkät till oftaanvändarna och sällananvändare 

En utvärderingsenkät skickades till ett antal användare av systemet. Dessa användare delades sedan in 

i underkategorierna ”oftaanvändare” och ”sällananvändare” utifrån deras svar på fråga 4: Hur ofta 

använder du det nya ärendehanteringssystemet, så som det sett ut sedan årsskiftet? Där anses de 

användare som svarat att de använder systemet en eller flera gånger i veckan eller dagligen vara 

”oftaanvändare” och de som använder systemet mer sällan än så anses vara ”sällananvändare”. 

Respondenterna ombads markera det svarsalternativ som bäst stämde in på dem själva för 

följande frågeställningar: 

1. Hur informerad kände du dig om syftet med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem? 

2. Hur delaktig kände du dig i framtagandet av kraven och önskemålen som ställdes på det nya 

ärendehanteringssystemet? 

3. Hur delaktig kände du dig i framtagandet av kraven och önskemålen på arbetsrutiner och 

processer för ärendehanteringen? 

4. Hur ofta använder du det nya ärendehanteringssystemet, så som det sett ut sedan årsskiftet? 

5. Hur upplever du att den utbildning du fått i det nya ärendehanteringssystemet har förberett 

dig för de uppgifter du behöver utföra? 

6. Hur många handlingar lägger du in i det nya ärendehanteringssystemet jämfört med tidigare 

MUPP eller Meridian? 

7. Hur upplever du ditt arbete nu i det nya ärendehanteringssystemet jämfört med tidigare 

MUPP eller Meridian? 

8. Hur har du upplevt sökfunktionen i det nya ärendehanteringssystemet jämfört med tidigare 

MUPP eller Meridian? 

 

De fullständiga svarsalternativen återfinns i Bilaga B av denna rapport. 

Utvärderingsenkät till registratorer 

Registratorerna blir en form av expertanvändare i det nya systemet, och de hade därigenom även haft 

en Den utvärderingsenkät som riktades till de tre registratorerna inom Norrvatten och Käppala ställde 

följande frågor, där respondenterna ombads markera det svarsalternativ som bäst stämde in på dem 

själva. 

1. Hur upplever du ditt arbete nu i nya ärendehanteringssystemet jämfört med tidigare 

MUPP/Meridian? 

2. Hur upplevde du tidsåtgången för införandet av nya ärendehanteringssystemet? 

3. Hur upplevde du arbetsinsatsen för införandet av nya ärendehanteringssystemet? 

 

De fullständiga svarsalternativen återfinns i Bilaga B av denna rapport. 
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7 Resultat 

NOKI-modellen applicerades genom ett skarpt införandeprojekt för ett ärendehanteringssystem i de 

två organisationerna Norrvatten och Käppalaförbundet. I detta kapitel ges en sammanfattning av det 

konkreta införandet (avsnitt 7.1) och de resultat som där uppnåddes redovisas (avsnitt 7.2). 

7.1 Sammanfattning av systeminförandet på Norrvatten och 

Käppalaförbundet 

Tabell 7-1 visar en kort sammanfattning av de aktiviteter som utfördes då ett systeminförande gjordes 

enligt NOKI-modellen hos Norrvatten och Käppalaförbundet. En mer fullständig beskrivning återfinns 

i Bilaga C. 

7.2 Utvärdering av resultat 

Den utvärderingsmodell som användes för denna studie, och som presenteras i Kapitel 6, innehåller 

tre kriterier: Tydlighet, Innehåll och Implementationsvärde (Tabell 6-1). 

 

Tabell 7-1. Sammanfattning av de moment som utfördes vid implementationen av NOKI-modellen 

för ett systeminförande hos Norrvatten och Käppalaförbundet. 

Modellsteg Kommentar 

A1 Etablera projektbeskrivning och 
genomför förstudie 

Projektorganisation på fyra personer etablerades. Förstudie 
genomfördes. 

A2 Framtagande av 
kravspecifikation 

Kravspecifikation på ett nytt ärendehanteringssystem och 
tillhörande arbetsrutiner togs fram genom intervjuer med 
användare. 

A3 Validering av kravspecifikation Workshops ledde till en validerad kravspecifikation för 
ärendehanteringssystemet och tillhörande rutiner. 

A4 Val av system En upphandling av ärendehanteringssystem utfördes. 
Vinnare var det system som sammanvägt hade lägst pris, 
bäst tillgodosåg önskade funktioner och fick bästa betyg vid 
användartesterna. 

A5 Hantera diskrepanser De önskade funktioner och rutiner som fanns med i 
kravspecifikationen men som inte matchade exakt mot det 
som det upphandlade systemet erbjöd hanterades. 

A6 Implementera iterativt Ärendehanteringssystemet infördes i sju iterationer, dels i 
en organisation åt gången och dels med vissa delfunktioner i 
taget. 

A7 Utvärdera och förvalta Projektmålen utvärderades och en förvaltningsfas inleddes, 
där planer på framtida införande av tilläggsmoduler till 
ärendehanteringssystemet sattes upp. 

B1 Genomför processkartläggning Intervjuer med enskilda och i grupp, samt workshops, ledde 
till en processkartläggning som användes för framtagandet 
av en klassificeringsstruktur. 

C1 Utför marknadsundersökning Leverantörer av befintliga system på marknaden 
demonstrerade hur deras system fungerade, och 
studiebesök gjordes hos jämförbara organisationer som 
använde ärendehanteringssystem. 
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Utvärderingen av Tydlighet och Innehåll utfördes i enlighet med utvärderingsmodellen genom 

intervjuer av projektmedlemmarna som deltog i implementationen hos Norrvatten och 

Käppalaförbundet. Dessa intervjuresultat presenteras i avsnitt 7.2.1 och 7.2.2. 

Utvärderingen av Implementationsvärde gjordes genom att bedöma projektmåluppfyllelsen, och 

genom den användarnöjdhetsutvärdering som specificeras av utvärderingsmodellen. Resultaten av 

dessa presenteras i avsnitt 7.2.3. 

7.2.1 Utvärdering av kriterium nr 1: Tydlighet 

I detta avsnitt redovisas resultaten av de två intervjufrågor som ställdes till projektgruppen hos 

Norrvatten och Käppalaförbundet och som användes för utvärderingen av NOKI-modellens tydlighet. 

Intervjuobjekten benämns PM1, PM2 och PM3. 

 

Hur enkelt var det att förstå vad stegen i modellen innehåller? 

Alla tre projektmedlemmarna tyckte att stegen i modellen var enkla att förstå. PM1 kunde se den röda 

tråden i modellen och PM2 svarade att stegen var enkla att förstå givet att man inte bara följde Figur 

5-1 utan även läste de fördjupande beskrivningarna. PM3 tycker till och med att modellen är relativt 

given för den här typen av införandeprojekt, men att det inte desto mindre är ett bra metodstöd för att 

säkerställa de moment som behöver utföras. PM3 anser också att gränsdragningen mellan olika steg i 

modellen förvisso kan vara svår, men att det är ett ansvar som faller på det utförande projektet, 

eftersom det i regel i praktiken ändå uppstår vissa omtag av diverse orsaker. 

 

Är stegen uppsatta i en korrekt ordning i modellen? 

Var och en av de tre projektmedlemmarna betonade vikten av att komma igång med 

processkartläggningen i ett tidigt skede. Denna återfinns i Steg B1 i NOKI-modellen, och startar där 

samtidigt som framtagandet av kravspecifikationen, direkt efter att projektets mål definierats och 

förstudie genomförts. PM1 svarade att i den bästa av världar skulle processkartläggningen, och 

framtagandet av en dokumenthanteringsplan, redan vara helt avslutade innan val av system görs. Det 

ger nämligen ett stort stöd att veta precis hur alla processer ser ut när man ska besluta om vilket 

systemstöd som ska hjälpa dessa processer.  

PM2 hade motsvarande synpunkt, att med en färdig processkartläggning och 

dokumenthanteringsplan så hade projektmedlemmarna haft en tydligare bild av vad som fanns och 

gjordes i organisationerna, och vad man ville använda det nya systemet till. PM3 svarade att 

processkartläggningen kan ligga väldigt tidigt, eftersom den påverkar kravspecifikationen, men att 

processkartläggningsarbete även måste återkomma i form av tydliggörande av processer och 

mappning mellan processerna och data i tidigare system. 

PM1 svarade dessutom att marknadsundersökningen borde utföras först av allt i projektet, 

medan den i NOKI-modellen utförs parallellt med framtagande av kravspecifikation och 

processkartläggningen. PM1 ville också visa på vikten att fortsätta med marknadsundersökningar även 

efter införandet av ett system, som ett stöd och inspiration till ständiga förbättringar. 

 

7.2.2 Utvärdering av kriterium nr 2: Innehåll 

I detta avsnitt redovisas resultaten av de tre intervjufrågor som ställdes till projektgruppen hos 

Norrvatten och Käppalaförbundet och som användes för utvärderingen av NOKI-modellens innehåll. 

Intervjuobjekten benämns PM1, PM2 och PM3. 
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Saknar modellen några relevanta steg? 

PM1 och PM2 svarade att migrering av data från befintliga system till det nya 

ärendehanteringssystemet borde fått en tydligare plats i NOKI-modellen. PM1 noterar att NOKI-

modellen fokuserar mycket på funktionalitet och införande, medan mycket också handlar om historik 

och vård av äldre data. PM2 betonade vikten av att ha en strategi för konvertering av äldre data, och 

att ordentligt med tid och resurser för förberedelse av detta avsattes. 

Alla tre svarade att utbildning av användare borde fått en mer framträdande roll i NOKI-

modellen. PM2 ansåg att utbildning borde ingå även i förvaltningsfasen, för att på så sätt fortsätta att 

utveckla användandet och nyttan med systemet och rutinerna. Annars menade PM2 att det fanns en 

risk att organisationen stannade på ett rudimentärt användande av ett sofistikerat system. 

PM1 och PM3 hade velat se mer utrymme i NOKI-modellen för information till användare och 

andra intressenter (exempelvis ansvariga chefer) under projektets gång. PM1 noterade att det i 

projektet uppstått en del missförstånd angående målbilden, det vill säga ett förväntansgap framträdde 

hos intressenterna. Detta kunde ha motverkats genom att vara tydligare med intentionerna för 

införandet, och mer dialog kring detta med övriga i organisationen. PM3 svarade att projektet 

arbetade mer med förankring än vad NOKI-modellen anvisar, och att förankringsarbete borde få mer 

plats i modellen. 

PM2 önskade också att det kunde göras tydligare att underlaget till kravspecifikationen inte 

enbart kan göras utifrån intervjuer om användarnas önskemål, utan hänsyn måste också tas till 

organisationens mål med införandet, till exempel ökad säkerhet, legalitet, bättre 

informationsförvaltning eller effektivare arbetssätt. 

 

Innehåller modellen överflödiga steg? 

Ingen av de tre projektmedlemmarna ansåg att överflödiga steg i modellen fanns. 

 

Har modellen ett värde för organisationer som ska göra ett införande av ett 

ärendehanteringssystem? 

Alla tre projektmedlemmar svarar att modellen skulle ha ett värde för andra organisationer som stod 

inför ett liknande systeminförande. PM1 och PM2 ansåg att modellen var så pass allmängiltig att den 

kunde användas för nästan vilket systeminförande som helst. PM3 noterade att alla modeller behöver 

ses över när de ska appliceras i ett specifikt fall, så att de täcker upp aktuellt behov, att överflödiga 

moment tas bort och att en acceptans och förståelse för modellen finns i projektgruppen. 

7.2.3 Utvärdering av kriterium nr 3: Implementationsvärde 

Implementationsvärdet mättes genom att dels utvärdera om Norrvatten och Käppalaförbundets 

projektmål hade nåtts, vars resultat redovisas i avsnitt 7.2.3.1, och dels genom att utföra en enkät 

riktad till användarna (avsnitt 7.2.3.2) och en riktad till registratorerna (avsnitt 7.2.3.3). 

7.2.3.1 Projektmålsutvärdering 

En viktig faktor för att avgöra huruvida NOKI-modellen haft ett Implementationsvärde blev att 

jämföra de resultat som uppnåtts i Norrvatten och Käppalaförbundets införandeprojekt med de 

projektmål som sattes upp av organisationerna i NOKI-modellens steg A1 Etablera projektbeskrivning 

och genomför förstudie. Målen och deras status efter projektet var följande: 
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Tabell 7-3. Projektmålsuppfyllelse för införandeprojektet 

Nr Projektmål / Leverabel Status Mål 
uppfyllt? 

1 Upprätta en klassificeringsstruktur, det vill 
säga en lista med de typer av dokument som 
genereras i alla de arbetsprocesser som 
finns inom organisationen. 
 

En klassificeringsstruktur har 
upprättats och implementerats 
i det nya 
ärendehanteringssystemet. 
 

Ja 

2 Etablera rutiner som styr hur 
ärendehanteringen ska hanteras inom 
organisationen. 
 

Nya rutiner för 
ärendehantering har införts i 
organisationerna, och 
utbildning har hållits för 
personalen. 
 

Ja 

3 Inför ett IT-system som stödjer 
arbetsrutinerna för ärendehantering. 
 

Ett ärendehanteringssystem 
har upphandlats och införts i 
organisationerna. 
 

Ja 

4 Upprätta en dokumenthanteringsplan som 
bygger på klassificeringsstrukturen, och 
bygger ut denna med information om hur 
länge respektive dokumenttyp sparas, i 
vilket format och plats/system de sparas, 
med mera. 
 

Dokumenthanteringsplanen är 
ännu inte färdigställd. 

Nej 

 

Som synes i Tabell 7-3 uppfyllde projektet tre av fyra uppsatta mål enligt projektbeställningen från 

Norrvatten och Käppalaförbundet. De tre uppfyllda målen var för organisationerna nödvändiga för att 

ersätta de gamla ärendehanteringssystemen med ett nytt system och tillhörande rutiner, medan det 

fjärde målet inte hade samma hårda koppling till införandet utan kan slutföras vid senare tidpunkt. 

7.2.3.2 Enkätresultat från användare av systemet 

Resultaten från användarenkäterna, vilka presenterades i avsnitt 6.3.2, redovisas i detta avsnitt. 

Användande av systemet 

Användandet av det nya ärendehanteringssystemet är inte särskilt högt hos respondenterna, vilket ses 

i Figur 7-1: ingen använder systemet dagligen och endast tre av arton använder det någon eller några 

gånger i veckan. Övriga använder systemet någon eller några gånger i månaden (8 st) eller inte alls (6 

st).  
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Figur 7-1. Användande av det nya ärendehanteringssystemet 

Att sex respondenter inte använder systemet alls behöver inte betyda att systeminförandet misslyckats, 

eftersom det inte är säkert att dessa personers arbetsroll gör att de har behov av eller enligt rutinerna 

borde använda systemet. Däremot kan slutsatsen dras att det tycks varit onödigt att utbilda dessa 

användare, eftersom de sedan inte använt sig av de kunskaper de lagt tid på att tillägna sig. Ett 

motargument är samtidigt att enbart genom utbildning av användarna kan användarna göra en 

välinformerad bedömning om huruvida de har behov av eller krav på sig att använda systemet. 

En annan aspekt av användandet är hur många handlingar som användarna registrerar i 

systemet. Om användarna exempelvis använder systemet lika ofta som tidigare men registrerar ett 

större antal handlingar så kan användandet sägas ha ökat. Figur 7-2 visar att lagring av handlingar i 

stort sett är likadan som innan införandet av det nya systemet. För tolkning av figuren är det viktigt att 

notera att respondenterna enbart ombads besvara denna fråga om de tidigare lade in handlingar i 

systemet. Detta på grund av att Käppalaförbundets användare tidigare aldrig lade in handlingar själva, 

utan alltid gick genom registrator. Deras svar skulle då ha förskjutit kurvan på så sätt att det hade sett 

ut som att den totala mängden lagrade handlingar hade ökat när den egentligen enbart förskjutits från 

registrator till en större grupp användare. I sitt nuvarande skick är dock Figur 7-2 fri från denna 

jämförelsestörande inverkan. Vi kan då konstatera att ett fåtal användare (3 st) lägger in många fler 

handlingar i det nya systemet, ett fåtal användare (2 st) lägger in många färre handlingar, medan de 

flesta användare (6 st) inte har påverkats i sin lagringsfrekvens av systeminförandet. 
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Figur 7-2. Lagring av handlingar i det nya ärendehanteringssystemet jämfört med tidigare 

Slutsatsen av ovanstående resultat blir att det nya systemet inte ökat ärendehanteringen i 

organisationerna så mycket som projektgruppen hade hoppats på, och att NOKI-modellen därmed inte 

fullt ut lyckats med att förändra användarnas beteenden. 

Upplevd informationsgrad 

Av de 18 respondenterna har elva svarat att de kände sig väl informerade om syftet med 

upphandlingen, och fem att de kände sig delvis informerade om syftet (Figur 7-3). Endast två har 

svarat att de inte alls kände sig informerade om syftet. Detta indikerar att informationskampanjen som 

genomfördes i steg A1 Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie har varit lyckad. 

 

 
Figur 7-3. Upplevd informering i förväg om syftet med upphandlingen 
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Det är sedan intressant att undersöka vilken effekt, om någon, som det över huvud taget har på en 

användare att denne känner sig informerad respektive oinformerad. Studiens hypotes har varit att en 

mer välinformerad användare kommer att känna större egen drivkraft att använda systemet, och att de 

som inte känt sig informerade kommer att vara mindre nöjda och mindre frekventa användare av 

systemet. 

Det finns insamlad data som kan hjälpa till att undersöka detta förhållande, genom att 

korsreferera två av de ställda frågorna. Av de två användare som svarat att de inte alls kände till syftet 

med upphandlingen har båda två svarat att de efter införandet aldrig använder det nya 

ärendehanteringssystemet (Figur 7-4). Av de respondenter som istället svarat att de delvis eller väl 

kände till syftet med upphandlingen svarar elva att de använder ärendehanteringssystemet i någon 

utsträckning, medan enbart fyra svarar att de aldrig använder systemet. Detta talar för vikten av 

förankring, och att de personer som inte från början blev införstådda med syftet inte heller har en 

drivkraft att börja använda verktyget. 

En korsreferens kan också göras mellan de två användare som svarat att de inte alls kände till 

syftet med upphandlingen och deras svar på frågan om hur de upplever sitt arbete i det nya systemet. 

Det visar sig att en av dessa två respondenter har svarat att denne varken upplever sitt arbete som 

enklare eller svårare med det nya ärendehanteringssystemet, medan den andre respondenten lämnat 

frågan obesvarad. Det finns därmed inte tillräckligt med information för att uttala sig om huruvida en 

bristande känsla av att vara informerad påverkar upplevelsen av systemet som en tillgång eller börda. 

De data som tagits fram pekar sammanfattningsvis ändå på att förankring av projektet hos 

användarna är av vikt för ett lyckat projekt, vilket också var studiens hypotes i frågan. 

 

 
Figur 7-4. Användande av systemet fördelat på dem som i förväg kände sig informerade eller 

oinformerade om syftet med upphandlingen 
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Delaktighet i krav och önskemål 

Det har från projektmedlemmarnas sida upplevts som att användarna har involverats i hög grad i 

framtagandet av krav och önskemål på det nya systemet samt tillhörande arbetsrutiner och processer. 

Enkätresultaten i Figur 7-5 visar att respondenterna har en blandad grad av upplevd delaktighet, men 

att med endast ett undantag så var det ingen som kände sig mycket delaktig. Det var också ungefär en 

tredjedel av respondenterna som inte upplevde sig varit delaktiga alls. Detta sistnämnda kan troligen 

förklaras till viss del med att faktiskt inte alla blivande användare fick möjlighet att delta i intervjuer 

eller workshops, utan att ett urval gjordes, och dessa användare kommer då naturligtvis att sakna 

upplevelse av delaktighet. 

Skillnaden mellan projektmedlemmarnas bild och respondenternas svar skulle också till viss del 

kunna förklaras med att arbetet dragit ut på tiden, och att det i vissa fall gått flera år mellan 

tidpunkten då intervjun med en användare gjordes och tidpunkten för införandet av det nya systemet. 

Användaren kan då med tiden ha tappat känslan av att vara delaktig.  

En allmän trend var att den upplevda delaktigheten var lägre för framtagandet av arbetsrutiner 

och processer än för framtagandet av krav och önskemål på systemet. Detta kan troligen delvis 

förklaras med att ett större fokus funnits i intervjuer och workshops på systemkraven i den mån att det 

var krav på systemet som skulle formuleras till ett förfrågningsunderlag i upphandlingen. 

Arbetsrutinerna har då i större grad sedan fått anpassa sig till hur systemet fungerar än tvärt om. Det 

faktum att respondenterna ger olika svar angående systemet och arbetsrutinerna indikerar samtidigt 

att användarna kunnat göra skillnad mellan krav på systemet och krav på rutinerna, något som varit 

ovisst. 

En slutsats blir att NOKI-modellen inte helt når sitt mål om att skapa en känsla av delaktighet 

hos användarna, vilket var tänkt att leda till en bättre förankring och i förlängningen högre nöjdhet 

med systemet. 

 

 
Figur 7-5. Upplevd delaktighet i framtagande av krav och önskemål på systemet respektive på 

arbetsrutiner och processer. 
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Utbildning av användare 

För ett lyckat systeminförande krävs att användarna utbildas i systemanvändandet. En knapp 

majoritet av respondenterna har svarat att de fått tillräckligt (7 st) eller mer än tillräckligt (1 st) med 

utbildning i det nya ärendehanteringssystemet, medan sex av respondenterna svarat att de fått för lite 

utbildning för att utföra sina arbetsuppgifter. Detta redovisas i Figur 7-6. 

Denna bristande utbildning kan naturligtvis ha en påverkan på hur mycket användarna använt 

systemet. Som Figur 7-7 visar verkar detta samband finnas, då vi ser att bland de användare som 

svarat att de fått en utbildning som varit minst tillräcklig så har tre stycken svarat att de använder 

systemet någon eller några gånger i veckan, medan ingen av de som upplever sig som bristfälligt 

utbildade använder systemet så ofta. En relevant fråga är om kausaliteten möjligen kan gå åt andra 

hållet, det vill säga att det är användningsfrekvensen som påverkar upplevelsen av utbildningen. I brist 

på ytterligare data måste det ändå sägas att den mest rimliga tolkningen är just att en upplevd brist på 

utbildning i systemet gör att användandet sjunker. NOKI-modellen har inte lagt stor tyngd på 

utbildningen, och därmed kan detta väldigt viktiga moment ha fått för lite fokus i införandet. 

 

 

Figur 7-6. Upplevd utbildningsgrad i användandet av det nya ärendehanteringssystemet 

 

Figur 7-7. Systemanvändande uppdelat på den utbildningsgrad användarna upplevt sig fått 
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Nöjdhet med det nya systemet 

Användarnas nöjdhet med det nya systemet kan mätas genom respondenternas svar på frågan om de 

upplever att deras arbete blivit enklare eller svårare i det nya systemet jämfört med tidigare. 

Resultatet, som redovisas i Figur 7-8, visar att fyra respondenter svarat att deras arbete blivit något 

eller mycket enklare, medan två respondenter upplever att deras arbete blivit något svårare. Övriga 

fyra respondenter upplever varken att deras arbete blivit enklare eller svårare.  

Detta resultat är naturligtvis något positivt, eftersom det visar att fler respondenter fått en 

enklare arbetssituation än dem som fått en svårare situation. Dessutom bör hänsyn tas till att ett nytt 

system kommer att stöta på uppstartsproblem, eftersom att nya system och nya arbetsrutiner normalt 

innebär ett merarbete för medarbetarna under inlärningstiden. Att då redan i detta skede ha något 

positiva resultat för användarnöjdheten är ett relativt starkt resultat, som uppnår förväntningarna från 

projektgruppen, även om det naturligtvis hade varit önskvärt med ett ännu tydligare positivt resultat.  

En analys som kan göras är huruvida nöjdheten hos användarna har en koppling till deras 

upplevelse av deltagande i framtagandet av kravspecifikationen på systemet samt på arbetsrutinerna 

och processerna. Hypotesen har varit att ett sådant samband finns, och att deltagandet är en viktig del 

i förankringen som sedan ökar användarnas nöjdhet. Resultaten från enkäten, presenterat i Figur 7-9, 

ger dock inget belägg för ett sådant samband, utan indikerar att de användare som inte kände sig 

delaktiga i kravspecifikationen ändå var lika nöjda eller till och med mer nöjda med sin arbetssituation 

i det nya systemet. I figuren har ”Deltagande” användare tolkats som sådana som svarat att de känt sig 

något eller mycket delaktiga i framtagandet av både kravspecifikationen för systemet och för 

framtagandet av arbetsrutiner och processer. ”Ej deltagande” har tolkats som dem som svarat att de 

känt sig bristfälligt eller inte alls deltagande i antingen kravspecifikationen för systemet eller för 

arbetsrutinerna och processer. 

 
Figur 7-8. Upplevelse av enkelheten i arbetet i det nya systemet 
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Figur 7-9. Upplevelse av hur arbetet förenklats eller försvårats efter införandet av det nya 

systemet, uppdelat på dem som känt ett deltagande i framtagande av kravspecifikationerna, och 

dem som inte känt detta deltagande. 

 
Figur 7-10. Upplevelsen av arbetet uppdelat på sällananvändare och oftaanvändare 
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systemet mer sällan än så. Det finns med den grupperingen av användare inget tydligt mönster, utan 

två av tre svarande oftaanvändare har svarat att de upplever att arbetet är mycket enklare, medan en 

svarar att arbetet är något besvärligare, medan sällananvändarna i majoritet (4 st) angett att deras 

arbete varken är enklare eller besvärligare. Ingen av sällananvändarna har dock svarat att deras arbete 

blivit mycket enklare, men detta kan möjligen förklaras med att eftersom de är sällananvändare så 

kommer även en upplevd förbättring per definition endast sällan påverka deras arbetssituation. 

Slutsatsen blir ändå att ingen av användargrupperna verkar ha dragit det kortare strået, utan att 

nöjdheten med det nya systemet är ganska jämnt fördelad mellan oftaanvändare och sällananvändare. 

NOKI-modellen uppnår delvis målet med att skapa nöjdhet hos användarna med det nya systemet. 

Förbättringar skulle tänkbart kunna nås genom att säkerställa att upplevelsen av delaktighet ökar. 

7.2.3.3 Enkätresultat från registratorer 

En sammanställning av svaren på enkäten som ställdes till de tre registratorerna redovisas här. Totalt 

ställdes tre frågor, enligt nedan. 

Hur upplever du ditt arbete nu i det nya ärendehanteringssystemet jämfört med tidigare 

MUPP/Meridian? 

Två av registratorerna svarade att deras arbete är mycket enklare i det nya systemet jämfört med i de 

gamla. Den tredje svarade att dennes arbete nu är något besvärligare. Över lag verkar registratorerna 

ha fått en klart bättre arbetssituation, och möjligen är det så att extra utbildning behövs för att även 

den tredje registratorn ska uppleva samma skillnad. Det är även tänkbart att fler frågor från 

användarna fortfarande ställs till registratorerna i och med att användarna fortfarande upplever 

systemet och rutinerna som nya, och att detta i sin tur innebär en något ökad arbetsbörda för den 

registrator som svarat att arbetet nu är besvärligare. 

 

Hur upplevde du tidsåtgången för införandet av det nya ärendehanteringssystemet? 

Två av registratorerna upplevde att införandet av det nya ärendehanteringssystemet gått något 

snabbare än vad de förväntat sig, och en registrator svarade att införandet tagit något längre tid än 

denne förväntat sig. Inget av svaren sticker alltså ut exceptionellt åt någotdera hållet, och 

systeminförandet verkar ha tagit ungefär så lång tid som registratorskåren förväntat sig. 

 

Hur upplevde du arbetsinsatsen för införandet av det nya ärendehanteringssystemet? 

Ingen av registratorerna upplevde heller att en markant större eller mindre arbetsinsats krävts av dem 

i samband med införandet, jämfört med vad de förväntat sig. En svarade att en något större 

arbetsinsats krävts, en svarade att en något mindre arbetsinsats krävts, och en svarade att 

arbetsinsatsen varken var större eller mindre än denne förväntat sig. 
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8 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras resultaten från Kapitel 7, och en uppdaterad version av NOKI-modellen 

presenteras, kallad NOKIv2, som tar hänsyn till analysens slutsatser. Den nya modellen presenteras i 

Kapitel 8.1, medan resterande del av Kapitel 8 analyserar olika aspekter av resultatet och förklarar 

därigenom bakgrunden till de ändringar som NOKIv2 innebär. 

8.1 Förbättrad modell: NOKIv2 

En modifierad modell, kallad NOKIv2 efter Norrvatten Och Käppalaförbundets Införandemodell 

version två, togs fram med hänsyn till utvärderingsresultaten av NOKI-modellen. Figur 8-1 nedan 

visar vilka modellsteg som ingår i NOKIv2, och dessa stegs inbördes parallellitet. 

Användandet av ärendehantering i organisationerna ökade inte nämnvärt efter införandet av det 

nya ärendehanteringssystemet. Användandet minskade inte heller, så införandet genom NOKI-

modellen var ur det perspektivet inte ett direkt misslyckande, om hänsyn tas till den normala 

förändringsovilja som finns hos de flesta individer (Henczel 2001, 159). Nöjdheten hos oftaanvändare, 

sällananvändare och registratorer verkar vara relativt jämn, vilket indikerar att inga riktade åtgärder 

behöver göras för att förbättra för någon av dessa specifika grupper i NOKI-modellen. Förbättringar i 

NOKI-modellen bör ändå kunna göras för att generellt få fler användare engagerade i 

ärendehanteringen.  

8.2 Förankring 

En av de intervjuade projektmedlemmarna pekade på det faktum att NOKI-modellen inte fullt ut 

belyste det arbete med förankring som behöver göras i ett införandeprojekt av detta slag. 

Användarsvaren visade dessutom på att förankring av projektet är av vikt för ett lyckat resultat. En 

tänkbar förbättring av NOKI-modellen kunde därmed vara att i lämpligt steg lägga till explicita 

instruktioner om att det där görs personalinformerande insatser. 

 

Modellsteg Sekvensering (vänster till höger) 

A1. Etablera projektbeskrivning och 
genomför förstudie 

 
  

                            

A2. Framtagande av kravspecifikation                                

A3. Validering av kravspecifikation                                

A4. Val av system                                

A5. Hantera diskrepanser                                

A6. Implementera iterativt                                

A7. Utvärdera och förvalta                                

B1. Genomför processkartläggning                                

C1. Utför marknadsundersökning                                

D1. Utbilda                                

E1. Migrera data                                

Figur 8-1. NOKIv2: En modifierad version av NOKI-modellen, utifrån utvärderingsresultaten. 

Stegen är inte noterade i skala, utan kan ta olika lång tid att genomföra. 
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I den nya NOKIv2-modellen utförs förstudien och projektbeskrivningen som tidigare innan 

något annat steg. Detta steg måste rimligen alltid ligga först, eftersom det annars inte finns något mål 

och omfattning för projektet. För att förbättra förankringsarbetet så bör dock beskrivningen av steg A1 

Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie utökas med tydligare instruktioner om hur en 

förankring hos ledningen utförs, och sedan att projektgruppen med stöd från organisationens ledning 

informerar personalen tydligt om problembeskrivningen och målbilden. 

En enkel analys av de tio framgångsfaktorer för förankringsprocesser som identifierades i avsnitt 

3.3 kan möjligen belysa andra svagheter med förankring i NOKI-modellen, även om 

förankringsprocessen inte specifikt studerats i utvärderingsmodellen. En sådan sammanställning visas 

i Tabell 8-2. 

 

Tabell 8-2. Analys av framgångsfaktorerna för förankring i NOKI-modellen 

Nr Faktor Beskrivning Analys 

1 Vision Det måste finnas en målbild, och också 
utföras en kartläggning av vilka krav som 
finns hos de olika intressenterna 

NOKI stipulerar att ledningen involveras i 
steg A1. En projektmedlem rapporterade 
ändå att gemensam målbild saknats.  
Kartläggning av krav har gjorts utförligt i 
steg A1, A2 och A3 i NOKI. 

2 Kommunikation 
och information 

Med korrekt kommunikation som är 
anpassad efter medarbetarnas 
informationssituation så kommer 
medarbetarna framåt i sina inre processer 

NOKI stipulerar att medarbetarna 
informeras i steg A1. Bör kunna utökas till 
fler steg. 

3 Delaktighet och 
samarbete 

Medarbetarna måste känna att alla 
arbetar mot samma mål 

NOKI stipulerar att medarbetarna 
informeras i steg A1. Bör kunna utökas till 
fler steg. 

4 Eldsjälar Enskilda individer behövs som orkar dra 
den stora börda som förändringsprojekt 
innebär 

Oklart hur detta säkerställts i NOKI-
modellen. 

5 Tillit Medarbetarna måste ha tilltro till att det 
som har utlovats också genomförs 

NOKI stipulerar att medarbetarna 
informeras i steg A1. Bör kunna utökas till 
fler steg. 

6 Ledarskap Ledarskapet måste vara engagerat och 
synligt 

NOKI stipulerar att ledningen involveras i 
steg A1. Detta inledningsskede bör vara 
det centrala för ledarskapet. 

7 Utbildning Genom utbildning dämpas osäkerhet inför 
det nya och okända 

Oklart hur detta säkerställts i NOKI-
modellen. 

8 Resurser Extra resurser kommer krävas under 
omställningen från gamla sätt att arbeta 
till nya 

Det relevanta mätvärde som finns - 
registratorernas utvärdering - indikerade 
att deras arbetsbörda inte ökat nämnvärt. 
Verkar därmed inte varit ett problem vid 
användande av NOKI-modellen.  

9 Tid Medarbetarna måste få tid att bearbeta 
de upplevda förluster som gjorts när 
gamla arbetssätt ersatts 

Oklart om tillräckligt med tid förflutit 
mellan systeminförande och utvärdering. 
Studiens omfattning medger dock inte 
mer tid. 

10 Gör det själv Även om konsulter kan hjälpa till med att 
ta fram teknik och strukturer måste det 
till internt arbete i organisationen för att 
förändra människor och bygga nya 
relationer 

Oklart hur detta säkerställts i NOKI-
modellen. 
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Den första framgångsfaktorn för förankring, enligt Tabell 8-2, verkar åtminstone delvis uppfyllas 

genom att NOKI-modellen lägger stor vikt vid delaktighet i framtagande av kraven, och att ledningen 

involveras i ett tidigt skede. En projektmedlem rapporterade trots detta att gemensam målbild 

saknades, och detta skulle möjligen kunna avhjälpas genom mer utbildning av ledningsgruppen, vilket 

i NOKIv2 utförs i steg D1 Utbilda. 

Som Tabell 8-2 visar är det tre framgångsfaktorer för förankring (nr 2, 3 och 5) som i NOKI-

modellen uppfylls genom att medarbetarna informeras i steg A1, men där modellen bör kunna 

inkludera ytterligare informationstillfällen. I NOKIv2 görs denna ytterligare informering delvis i steg 

D1 Utbilda. Förutom detta kan steg A6 Implementera iterativt förbättras så att det där tydliggörs att 

informationsinsatser också behöver göras. Ett nytt flödesschema för iterationerna kan då se ut som i 

Figur 8-3. NOKIv2-modellen har ett i grund likadant iterationsflöde för införandet som NOKI-

modellen, men det är utökat med specifik information om i vilka steg som användarinformation 

lämpligen sker. På så sätt bör faktor 2, 3 och 5 bland framgångsfaktorerna för förankring bättre 

uppfyllas. 

Den fjärde framgångsfaktorn, Eldsjälar, samt den tionde faktorn, Gör det själv, är oklara hur de 

uppfylls av NOKI-modellen. För att säkerställa denna i NOKIv2 så utökas beskrivningen av steg A1 

Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie med instruktionen att den projektgrupp som 

skapas bör innehålla en majoritet av egen personal, i kontrast till inhyrd, och att denna egna personal 

väljs utifrån deras stora intresse för projektet. 

Den sjätte framgångsfaktorn, Ledarskap, tycks uppfyllas av NOKI-modellen och lämnas därför 

oförändrad i NOKIv2. 

Sjunde framgångsfaktorn, Utbildning, är oklar hur den uppfylls i NOKI-modellen, medan 

NOKIv2 utökats med ett helt eget steg för utbildning och därmed bör ha större chans att säkra 

uppfyllelsen. 

Resurser, det vill säga den åttonde faktorn, har till viss del kunnat mätas genom 

registratorsutvärderingen. Den utvärderingen pekar inte på något problem med tillgängliga resurser 

då NOKI-modellen följts, och den faktorn lämnas därför utan åtgärd i NOKIv2. 

Det är oklart huruvida tillräckligt med tid getts till användarna mellan systeminförandet och 

utvärderingen för att de ska ha kunnat hantera de förlustkänslor som naturligt uppstår, vilket är den 

nionde framgångsfaktorn. Minst fem månader gick ändå mellan införande och utvärdering, vilket inte 

tycks vara i kortaste laget. Studiens omfattning medger heller inte ytterligare tid för detta. NOKIv2-

modellens steg A7 Utvärdera och förvalta kan dock kompletteras med en rekommendation om att 

säkerställa att en rimlig tid förflutit mellan införandet och utvärderingen. Ansvaret för bedömning av 

vad rimlig tid innebär läggs på projektgruppen, som bäst förstår projektets kontext. 

 

 

 

Figur 8-3. Flödesschema för en iteration av systemimplementationen enlig NOKIv2-modellen 
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Med ovanstående åtgärder har alla framgångsfaktorer för förankringsprocesser analyserats i 

NOKI-modellen, och försök till att åtgärda identifierade brister har gjorts i NOKIv2-modellen. 

Ökad förankring skulle också kunna nås genom att ge användarna en större känsla av 

delaktighet. I det studerade införandeprojektet involverades användarna i hög grad i framtagandet av 

kravspecifikation och vid processkartläggning. Ändå rapporterade de en bristande känsla av 

delaktighet. Den slutsats som ligger närmast till hands är att detta beror på den tid som förflöt mellan 

det att användarna involverades och det att ett system kom på plats. Det lämpligaste sättet att 

korrigera för detta i NOKIv2-modellen kan vara att lägga till ett generellt råd om att processen bör 

hållas så kompakt som möjligt. Det är också så att i fallet Norrvatten och Käppalaförbundet så tog 

projektet väldigt lång tid i det initiala skedet, vilket åtminstone delvis kan härledas till bristande 

förankring hos ledningsgrupp så som en av projektmedlemmarna rapporterade i utvärderingen. Detta 

åtgärdas lämpligen genom att införa extra utbildningssteg för ledningsgrupp och liknande intressenter 

tidigt i modellen, så som görs i NOKIv2-modellens steg D1 Utbilda. 

8.3 Utbildning 

Under samma skede som steg A1 så påbörjas i NOKIv2-modellen också utbildning av dem som ingår i 

styrgrupp eller ledande befattningar som har beslutsrätt eller stort inflytande på projektet. 

Nyckelpersonerna måste sättas in i problematiken och lagkraven kring diarieföring för att förstå 

projektets syfte och vikt. Detta tydliggörs i NOKIv2 genom ett nytt steg som kallas D1 Utbilda. I 

utbildningen ingår även att hålla informationsmöten med personalen för att förankra projektmål och 

förbereda personalen på kommande förändringar. När kravspecifikation tas fram och när ett system 

håller på att väljas finns inga förutsedda utbildningsinsatser, men utbildningen får sedan stort 

utrymme när ett system har valts och validerade rutiner tagits fram.  

Användarna har i insamlad data indikerat att användandet av det nya systemet begränsades av 

bristande utbildning. En förbättring av NOKI-modellen bör korrigera för detta. Till att börja med 

måste projektmedlemmarna som ska involveras i konfigurationen av systemet utbildas för detta, vilket 

lämpligen utförs av den valda systemleverantören. Sedan måste personalen utbildas i att använda det 

nya systemet, inklusive registratorer som kommer att behöva utökad utbildning. Även efter det att 

systemet övergått i förvaltningsfas kommer nytillkomna användare att behöva utbildas, och redan 

utbildad personal kan dra nytta av tilläggsutbildningar som gör att systemets funktioner används i 

högre grad. Det kan dessutom tillkomma ytterligare funktioner i systemet från systemleverantören 

under systemets livstid. 

8.4 Processkartläggning 

I tidigare NOKI-modellen påbörjades framtagande av kravspecifikationen parallellt med 

processkartläggningen, men i NOKIv2 har det tagits fasta på kommentarerna från 

projektmedlemmarna som i utvärderingen önskade att processkartläggningen varit genomförd innan 

resten av projektet påbörjades. Vid det iterativa införandet av systemet återkommer 

processkartläggningen, eftersom det är i detta skede som konkreta nya ställningstaganden måste göras 

som inte kunde förutses eller som förbisetts. 

8.5 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen har efter en projektmedlems återkoppling tidigarelagts så att den nu 

startar, och i ett första skede slutförs, redan innan framtagandet av kravspecifikationen. Fokus växlar 

sedan till andra aktiviteter, men utförande av marknadsundersökning kommer sedan tillbaka efter det 

att ett system införts och förvaltningsfasen påbörjas, då ständiga förbättringar av systemet kan göras 

med inspiration från hur andra system löser de aktuella uppgifterna. 
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8.6 Migrering av data 

Flera av projektmedlemmarna önskade också ett större fokus i NOKI-modellen på migrering av data 

från befintliga system till det nya systemet, vilket leder till att ett steg kallat E1 Migrera data införs i 

NOKIv2. Efter förstudien påbörjas en kartläggning av vilken data som finns i befintliga system som 

skulle vara aktuell att överföra till det nya systemet, och en plan tas fram för hur denna först skall 

exporteras och sedan importeras. Import av data görs under införandet av nya systemet, medan 

exportering lämpligen utförs tidigare än under införandesteget så att det sedan finns gott om tid att 

fokusera på enbart import. 

8.7 Modellens allmängiltighet 

Två av de intervjuade projektmedlemmarna svarade i utvärderingen att NOKI-modellen var så 

allmängiltig att den kunde användas i nästan alla typer av införandeprojekt. Detta kan å ena sidan ses 

som en uppskattning av modellen, men samtidigt var intentionen att skapa en modell som var speciellt 

anpassad för införande av ärendehanteringssystem. Projektmedlemmarnas bedömning indikerar 

därför att det är tveksamt om NOKI-modellen uppnått sitt mål om specifik tillämpning. Inom den nu 

aktuella studiens omfattning är det inte möjligt att göra en djupare bedömning av denna fråga, och 

vilka möjliga ändringar som i så fall skulle kunna göras för att göra modellen mer specifik. Eftersom 

alla tre projektmedlemmarna samtidigt svarade att modellen även i nuvarande skick var användbar för 

införande av ärendehanteringssystem så är det heller inte kritiskt att lösa denna fråga. 
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9 Slutsatser 

Detta kapitel beskriver de slutsatser som kan dras av studien om dess bidrag till forskningen (avsnitt 

9.1) samt dess etiska och samhälleliga aspekter (avsnitt 9.2). Kapitlet avslutas med förslag på framtida 

forskning inom området (avsnitt 9.3) och ett slutord (avsnitt 9.4). 

9.1 Studiens bidrag till forskningen 

Den nu utförda studien har gett ett bidrag till förståelsen för införandemodeller samt erbjuder ett 

verktyg som organisationer kan använda sig av vid införandet av ärendehanteringssystem. 

Studien har föreslagit en införandemodell för ärendehanteringssystem, vilket är ett område som 

saknat framtagna införandemodeller. Den föreslagna modellen är speciellt inriktad på användning hos 

offentliga organisationer i Sverige. Även kommersiella organisationer och organisationer i andra 

länder bör kunna använda sig av modellen, men detta har ej utvärderats i studien. 

Tidigare applicerbara modeller har antingen behandlat en annan domän, såsom MT-modellen, 

eller utveckling av ärendehanteringssystem, såsom DIRKS. Den framtagna NOKI-modellen har hämtat 

inspiration ur dessa befintliga modeller, men har utvecklats med hjälp av den information som fåtts 

ifrån intervjuer hos två organisationer som varit missnöjda med tidigare införanden av 

ärendehanteringssystem. Därigenom har en ny, unik modell kunnat utvecklas. 

Den aktuella studiens införandemodell har också förfinats genom framtagande av en version två 

som baseras på de erfarenheter som erhållits av ett införande i två svenska offentliga organisationer. 

De praktiska erfarenheterna är begränsade till detta enskilda systeminförande, men tillför ändå 

information som hade saknats i en helt teoretiskt framtagen modell. 

9.2 Etiska och samhälleliga aspekter 

Detta avsnitt beskriver vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till i studien, och huruvida studien kan 

ha brustit i etik gentemot deltagarna, samt de samhälleliga aspekter där studien kan utöva en 

påverkan. 

9.2.1 Etiska aspekter 

För att säkerställa att studien genomförts på ett etiskt korrekt ställdes den i avsnitt 2.7 mot de 

grundläggande etiska principerna för svensk forskning som brukar beskrivas som informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Studien fann att alla dessa etiska 

principkrav var uppfyllda. 

 

En ytterligare analys kan göras genom de fyra huvudsakliga etiska frågeställningar som diskuteras i 

forskning där människor ingår som objekt i studien (Bryman 2011, 132): 

1. Har deltagarna i studien kommit till skada i något avseende? 

2. Har studien utförts trots brist på samtycke från deltagarna? 

3. Har studien inkräktat på deltagarnas privatliv? 

4. Har det i studien förekommit någon form av bedrägeri eller undanhållande av viktig 

information gentemot deltagarna? 

 

I den nu aktuella studien har deltagarna inte kommit till skada. Anonymiteten hos respondenterna har 

upprätthållits då intervjusvar eller enkätsvar redovisats utanför projektgruppen. Vissa av deltagarna 

har som ett resultat av införandet av det nya ärendehanteringssystemet fått något ändrade 

arbetsuppgifter, arbetsrutiner och arbetsverktyg, men detta ligger väl inom ramen för den normala 

utvecklingen för en arbetstagare i en svensk organisation. 
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Alla som intervjuats i studien har varit informerade om syftet med intervjuerna och har även haft 

möjlighet att avstå. Ingen brist på samtycke föreligger därmed. 

Inga frågor som berör deltagarnas privatliv har ställts, utan alla frågor har handlat om deras 

förhållande till arbetsverktyg och arbetsrutiner. Ej heller har andra observationer av deltagarna gjorts 

som kan relatera till deras privatliv. 

Studien har hela tiden varit öppen med målet gentemot deltagarna, och har dessutom arbetat 

med förankring av målbild samt att studiens deltagare varit involverade i framtagande av 

kravspecifikationer. Inga former av undanhållande av information, annat än skyddande av 

respondenters identitet, eller falska förespeglingar har förekommit gentemot deltagarna. 

Sammanfattningsvis visar studien inga tecken på att ha brustit i etiskt avseende, utan kan istället 

bedömas ha utförts på ett etiskt korrekt sätt. 

9.2.2 Samhälleliga aspekter 

Eftersom studien har fokuserat på att införandemodellen ska användas inom offentlig sektor i Sverige 

finns vissa möjligheter att diskutera samhälleliga aspekter av studiens resultat. Den framtagna 

införandemodellen kan hjälpa offentliga organisationer att få bättre ordning på sin ärendehantering, 

vilket också gör att de har lättare att bistå medborgare som vill få tillgång till material i enlighet med 

offentlighetsprincipen. I den mån NOKI-modellen blir framgångsrik kan därmed ett visst bidrag göras 

till att svensk offentlighetslagstiftning upprätthålls, vilket ökar medborgarnas förtroende för sina 

myndigheter. 

9.3 Förslag till framtida forskning 

Framtida kompletteringar av den nu utförda studien kan göras för att dels verifiera NOKI-modellen, 

och dels för att utveckla dess användbarhet. 

För att få en bättre förståelse för den föreslagna modellens värde, vore det väldigt intressant att 

göra en jämförande studie mellan  

 organisationer som infört ett ärendehanteringssystem enligt NOKI-modellen,  

 organisationer som infört ett ärendehanteringssystem enligt DIRKS modell, samt 

 organisationer som infört systemet enligt MT-modellen. 

En jämförelse av resultat mellan dessa införanden bör belysa fördelar och nackdelar med respektive 

modell, och kan ge ett tydligare besked om det ökade värdet av att använda NOKI-modellen för 

införande av ärendehanteringssystem i kontrast till dessa andra modeller. 

Eftersom NOKI-modellen av två av tre projektmedlemmar i utvärderingen ansågs vara så pass 

generell att den kunde användas även för andra systeminföranden så vore det även värdefullt att 

applicera NOKI-modellen på fler typer av systeminföranden. Först efter en sådan utvärdering kan ett 

tydligt svar ges på om NOKI-modellen är så pass generaliserbar eller om den faktiskt är 

specialanpassad för ärendehanteringssystem. 

Studien föreslog också en uppdaterad införandemodell kallad NOKIv2, som dock inte 

utvärderades inom ramen för studien. En sådan utvärdering vore ett intressant vidare arbetsområde. 

9.4 Slutord 

Den ”svenska modellen” är ett ständigt återkommande begrepp, även internationellt, när olika 

infallsvinklar diskuteras inom områden såsom nationalekonomi och samhällsutveckling. En grundsten 

inom den svenska statsapparaten är offentlighetsprincipen, som ger medborgarna rätt att ta del av en 

mycket stor del av den dokumentation som uppstår i offentliga organisationers arbete. I takt med att 

informationsmängderna ständigt ökar så uppstår också nya krav på hantering och sökbarhet av denna 

information. Sedan länge finns därför en flora av ärendehanteringssystem på marknaden som skall ge 
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organisationerna ett verktyg för att möta dessa krav, och med tiden har dessa system mer och mer 

börjat hitta en best practice i sin utformning. Processen för införandet av ett ärendehanteringssystem 

är dock inte alls lika standardiserad som systemen i sig, utan det har saknats en tydlig och välbeprövad 

modell för hur ett sådant införandeprojekt bäst genomförs. Den nu utförda studien har 

förhoppningsvis gett ett bidrag till detta eftersatta område, som fortfarande har stor potential för 

framtida utveckling. En utveckling som kan komma att gynna samhället i stort. Kanske får vi en dag 

läsa i tidningen om den ”svenska modellen” för införande av ärendehanteringssystem. 
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Bilaga A: NOKI-modellens mappning mot DIRKS modellsteg 

Eftersom DIRKS har använts som ett slags stomme för den preliminära modellen som tagits fram och 

testats i denna studie, så går det att skapa ett slags översättningstabell (Tabell A-1) mellan NOKI-

modellens steg och DIRKS modellsteg. Eftersom de två modellerna av naturliga skäl samtidigt inte är 

exakt likadana så går det även att uttyda skillnaderna genom översättningstabellen. 

 

Tabell A-1. En införandeprocess enlig NOKI-modellen, jämfört med de steg som ingår i  

DIRKS modell. 

NOKI modellsteg 
DIRKS 
modellsteg 

DIRKS beskrivning DIRKS översatt Vår implementation 

A1. Etablera 
projektbeskrivning 
och genomför 
förstudie 

Steg A 
”Preliminary 
investigation” 

Preliminär 
undersökning 

Förstudie 
Projektbeskrivning 

Steg D 
”Assessment of 
existing systems” 

Utvärdering av 
befintliga 
system 

Utvärdering av 
befintliga system 

B1. Genomför 
Processkartläggning 

Steg B 
”Analysis of 
business activity” 

Analys av 
aktivitet i 
organisationen 

Processkartläggning. 

A2. Framtagande av 
kravspecifikation 

Steg C 
”Identification of 
recordkeeping 
requirements” 

Identifiering av 
krav på 
diarieföring 

Identifiering av krav 
på diarieföring. 
Önskemål och 
upplevda problem. 

Steg E 
”Identification of 
strategies for 
recordkeeping” 

Identifiering av 
strategier för 
datahantering 

Framtagande av 
rutiner för 
ärendehantering 

A3. Validering av 
kravspecifikation 

 -  -  -  - 

C1 Utför 
marknadsundersökn
ing 

- - - - 

A4. Val av system Steg F 
“Design of a 
recordkeeping 
system” 

Design av ett 
datahanterings-
system 

Upphandling av ett 
ärendehanterings-
system 

A5. Hantera 
diskrepanser 

- - - - 

A6. Implementera 
iterativt 

Steg G 

“Implementation 
of a 
recordkeeping 
system” 

Implementering 
av ett 
diariehanterings
system 

Implementering av ett 
ärendehanteringssyst
em 

A7. Utvärdera och 
förvalta 

Steg H 
“Post 
implementation 
review” 

Utvärdering 
efter 
implementering 

Utvärdering efter 
implementering 
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Bilaga B: Användarnöjdhetsenkät 

Enkätfrågor till oftaanvändarna och sällananvändarna 

1. Hur informerad kände du dig om syftet med införandet av ett nytt 

ärendehanteringssystem? 

a. Jag kände mig väl informerad om syftet 

b. Jag kände mig delvis informerad om syftet 

c. Jag kände mig bristfälligt informerad om syftet 

d. Jag kände mig inte alls informerad om syftet 

 

2. Hur delaktig kände du dig i framtagandet av kraven och önskemålen som ställdes på det 

nya ärendehanteringssystemet? 

a. Jag kände mig mycket delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

b. Jag kände mig något delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

c. Jag kände mig bristfälligt delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

d. Jag kände mig inte alls delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

 

3. Hur delaktig kände du dig i framtagandet av kraven och önskemålen på arbetsrutiner 

och processer för ärendehanteringen? 

a. Jag kände mig mycket delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

b. Jag kände mig något delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

c. Jag kände mig bristfälligt delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

d. Jag kände mig inte alls delaktig i framtagandet av kraven och önskemålen 

 

4. Hur ofta använder du [nya ärendehanteringssystemet], så som det sett ut sedan 

årsskiftet? 

a. Jag använder [nya ärendehanteringssystemet] dagligen 

b. Jag använder [nya ärendehanteringssystemet] någon eller några gånger i veckan 

c. Jag använder [nya ärendehanteringssystemet] någon eller några gånger i 

månaden 

d. Jag använder aldrig [nya ärendehanteringssystemet] 

 

5. Hur upplever du att den utbildning du fått i [nya ärendehanteringssystemet] har 

förberett dig för de uppgifter du behöver utföra? 

a. Jag har fått mer än tillräckligt med utbildning i [nya ärendehanteringssystemet] 

för mina arbetsuppgifter 

b. Jag har fått tillräckligt med utbildning i [nya ärendehanteringssystemet] för 

mina arbetsuppgifter 

c. Jag har fått för lite utbildning i [nya ärendehanteringssystemet] för mina 

arbetsuppgifter 
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6. Hur många handlingar lägger du in i [nya ärendehanteringssystemet] jämfört med 

tidigare MUPP eller Meridian? 

a. Jag lägger in många fler handlingar i [nya ärendehanteringssystemet] än 

tidigare system 

b. Jag lägger in något fler handlingar nu än tidigare 

c. Jag lägger varken in fler eller färre handlingar nu än tidigare 

d. Jag lägger in något färre handlingar nu än tidigare 

e. Jag lägger in många färre handlingar nu än tidigare 

 

7. Hur upplever du ditt arbete nu i [nya ärendehanteringssystemet] jämfört med tidigare 

MUPP eller Meridian? 

a. Mitt arbete är mycket enklare 

b. Mitt arbete är något enklare 

c. Mitt arbete är varken enklare eller besvärligare 

d. Mitt arbete är något besvärligare 

e. Mitt arbete är mycket besvärligare 

 

8. Hur har du upplevt sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] jämfört med 

tidigare MUPP eller Meridian? 

a. Jag upplever att sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] är mycket 

bättre 

b. Jag upplever att sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] är något bättre 

c. Jag upplever att sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] varken är 

bättre eller sämre 

d. Jag upplever att sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] är något sämre 

e. Jag upplever att sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] är mycket 

sämre 

f. Jag har aldrig använt sökfunktionen i [nya ärendehanteringssystemet] 

 

Enkätfrågor till registratorerna 

1. Hur upplever du ditt arbete nu i [nya ärendehanteringssystemet] jämfört med tidigare 

MUPP/Meridian? 

a. Mitt arbete som registrator är mycket enklare 

b. Mitt arbete som registrator är något enklare 

c. Mitt arbete som registrator är varken enklare eller besvärligare 

d. Mitt arbete som registrator är något besvärligare 

e. Mitt arbete som registrator är mycket besvärligare 

 

2. Hur upplevde du tidsåtgången för införandet av [nya ärendehanteringssystemet]? 

a. Införandet gick mycket snabbare än vad jag förväntat mig 

b. Införandet gick något snabbare än vad jag förväntat mig 

c. Införandet tog lika lång tid som jag förväntat mig 

d. Införandet tog något längre tid än vad jag förväntat mig 

e. Införandet tog mycket längre tid än vad jag förväntat mig 
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3. Hur upplevde du arbetsinsatsen för införandet av [nya ärendehanteringssystemet]? 

a. Införandet krävde mycket mindre arbete av mig än vad jag förväntat mig 

b. Införandet krävde något mindre arbete av mig än vad jag förväntat mig 

c. Införandet krävde varken mer eller mindre arbete av mig än vad jag förväntat 

mig 

d. Införandet krävde något mer arbete av mig än vad jag förväntat mig 

e. Införandet krävde mycket mer arbete av mig än vad jag förväntat mig 
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Bilaga C: Utökad beskrivning av systeminförande på Norrvatten och 

Käppalaförbundet 

I denna bilaga beskrivs hur systeminförandet på Norrvatten och Käppalaförbundet genomfördes. De 

genomförda stegen kommer så långt som möjligt att redovisas tidsmässigt sekventiellt. 

Steg A1. Etablera projektbeskrivning och genomför förstudie 

En projektgrupp och en styrgrupp etablerades. Projektgruppen bestod ursprungligen enbart av en 

person med IT-kompetens, utökades sedan till att omfatta ytterligare en anställd med registrators-

kompetens, kompletterades senare med en ärendehanterings-konsult och slutligen med en ytterligare 

projektledarkonsult. Det var tydligt att arbetets omfattning underskattades i de initiala skedena, och 

att fler resurser behövde tillföras. 

Ledningsgruppen på Käppalaförbundet var väldigt engagerad i projektet redan från start, vilket 

identifierats som en fördel för att få förankring av projektet. Samtidigt innebar det att projektet 

utsattes för en hel del detaljstyrning från ledningsgruppen, vilket försenade projektgenomförandet. 

En förstudie genomfördes där befintliga datasystem för dokumenthantering kartlades, och det 

planerade tillkommande ärendehanteringssystemets position i förhållande till dessa system klarlades. 

Det nya systemets användningsområden illustreras i Figur C-1 nedan. 

Steg B1. Genomför processkartläggning 

En processkartläggning för att skapa ett processbaserat diarium genomfördes. 

Processkartläggningen leddes av två anställda samt av en extern expertkonsult inom arkiv och 

diariehantering. Projektmedlemmarna bjöd in användare eller grupper av användare till 

avdelningsvisa processintervjuer, där processerna ned på dokumentnivå för den aktuella avdelningen 

formaliserades. 

Ingen dokumenthanteringsplan togs fram i detta skede, eftersom det bedömdes som tillräckligt 

omfattande att till att börja med enbart göra processkartläggningen och därigenom få en 

klassificeringsstruktur (projektets leverabel nr 1). Klassificeringsstrukturen kan senare utvidgas till en 

dokumenthanteringsplan (projektets leverabel nr 4). 

Processkartläggningen var en av de mest tidskrävande delarna i arbetet. Inte säkert räknat i 

arbetstid, men säkerligen i kalendertid. Stora delar av båda organisationerna intervjuades för att förstå 

vilka processer som organisationerna använder sig av där dokumentation skapas. 

Norrvatten hade haft en genomgång av arkivet ett par år tidigare. Med den nya omformningen 

blev ordningen i arkivet bättre, men personalen upplevde fortfarande svårigheter och oklarheter då de 

behövde söka i arkivet. Att då gå över till Riksarkivets föreslagna modell med processorienterad 

arkivstruktur istället för funktionsorienterad upplevdes då som ett stort steg i rätt riktning. Eftersom 

modellen var processorienterad måste då alla företagets processer som genererade handlingar 

dokumenteras. 

 

 
Figur C-1. Befintliga system i Norrvatten och Käppala innan införande av nytt system, samt de 

dokumenthanteringsrelaterade funktioner dessa system involveras i. Det nya systemet finns med 

som ”Nytt DHS”. 

Meridian Mupp IDUS+C4 Aqua VA-banken G: Envomap Labreda Labware Nytt DHS Visma Nytt Intranät Nowaste

Dokument

Ärenden

Diarium

Intranät

Målstyrning

Kvalitetsmodell

Avvikelsehantering

Avtal

Projekt

Teknisk dok.
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De två anställda projektmedlemmarna genomförde en endags introduktionsutbildning i Riksarkivets 

nya föreskrifter, vilket gav en övergripande förståelse för hur den nya strukturen skulle se ut. Det 

skulle dock visa sig vara väldigt svårt att berätta om föreskrifterna för ledningsgrupperna i respektive 

organisation och andra intressenter i projektet, eftersom arkivarievärlden använder begrepp/jargong 

som utomstående inte känner till och som var svåra att beskriva för någon som inte arbetade inom 

området. Projektgruppen fick en begäran av Käppalas ledningsgrupp att etablera tydliga definitioner 

för de begrepp som användes i projektet, vilket gjordes, men dessa var snart glömda och begreppen 

skapade fortsatt förvirring under hela projektets gång. 

Ett mycket försvårande moment var att Riksarkivets föreskrifter var så nya att ingen etablerad 

standard för hur de skulle tolkas och implementeras fanns. Vi blev alltså tvungna att tillsammans med 

konsulter med expertis inom arkivering göra en egen tolkning, bit för bit. Inte ens expertkonsulterna 

hade någon färdig metod, utan allt fick skapas mer eller mindre från grunden eftersom praxis inte 

existerade. 

Som ett försök att öka den egna kompetensen besökte de två anställda projektmedlemmarna ett 

seminarium för arkivarier. Detta gav tyvärr inte förväntad utdelning, utan var lite för riktat mot 

specialistfrågor som en arkivansvarig skulle behöva hantera, men som låg utanför införandeprojektets 

ramar. 

Trots att projektet på papperet hade hyfsat med resurser – två anställda projektmedlemmar och 

en extern arkivkonsult – så är en processkartläggning ett väldigt tidskrävande arbete. Jag hade aldrig 

gjort en processkartläggning förut, och var därför till begränsad nytta. Min kollega kan Norrvattens 

och Käppalas processer bättre än mig, men är inte heller insatt i processkartläggningar och särskilt 

inte den specifika typ av struktur som krävs för att vi ska följa riksarkivets riktlinjer. Det hade upplevts 

tryggare om processkartläggningen var klar innan vi upphandlade ett system, men 

processkartläggningen drog ut på tiden och projektgruppen valde då att gå vidare med upphandlingen 

som planerat trots detta. 

Det hade varit möjligt att upphandla ett ärendehanteringssystem utan att först utföra 

processkartläggningen. Däremot hade det i princip inte gått att lägga in dokument förrän vi hade 

strukturen som vi fick genom processkartläggningen. Hade dokumenten lagts in före det att strukturen 

fanns, hade man sedan behövt kategorisera om alla inlagda dokument i efterhand. Därför var det av 

högsta vikt att processkartläggningen blev klar i tid till steg A6 Implementera iterativt. Så skedde 

också, men hela processkartläggningen var inte klar vid första implementations-iterationen utan bara 

så mycket som behövdes för den första iterationen, och resten blev färdigställt under arbetets gång. 

Steg A2. Framtagande av kravspecifikation 

En extern expertkonsult inom arkiv och diariehantering anlitades för att få med de lagstadgade kraven 

på ärendehanteringssystemets och rutinernas utformning. 

Intervjuer gjordes med 12 anställda på Norrvatten och 11 anställda på Käppalaförbundet. Detta 

är ett relativt högt antal intervjuer med tanke på att organisationerna består av drygt 50 personer 

vardera. Intervjuobjekten valdes för att representera sin avdelning och i flera fall även för att 

representera sin funktion inom avdelningen, eftersom det inom avdelningarna finns ganska skilda 

arbetsuppgifter. Intervjuerna gjordes främst med handläggarna snarare än med avdelningscheferna. 

Tanken var att handläggarna hanterar mer skilda typer av dokument, medan cheferna hanterar ganska 

likartade dokument som andra chefer. 

Personalen fick möjlighet att beskriva hur de tyckte att dokumenthantering skulle fungera inom 

sin organisation i en ideal värld. Resultaten av intervjuerna sammanställdes för att tydligt lista de 
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konkreta problem och önskemål som alla intervjuobjekten angett. Dessa önskemål sorterades sedan 

efter ett antal kategorier, för att öka översiktligheten i materialet.  

Intervjuresultat – Önskemål 

Tabell C-1 visar en sammanställning över de önskemål på nytt system och nya rutiner som användarna 

uppgav vid intervjuerna, vilket alltså är relaterat till men ändå inte samma sak som de problem som 

användarna upplevde med situationen som rådde. 

 

Tabell C-1. Önskemål vid intervjuer, och deras sedermera uppfyllande 

Önskemål Typ Status efter implementation Uppfyllt? 

Logisk sökfunktion som är enkel att använda 
efterfrågas. 

Sök/sortera Sökfunktionen i det nya systemet fick hög poäng i 
användarutvärderingarna. 

Ja 

Vissa användare gillar fritextfält, medan andra 
har önskemål om att begränsa möjligheterna att 
skriva in fri text eftersom detta leder till en 
brokigare flora med sökbegrepp. 

Sök/sortera Fritextfält finns i det nya systemet. En rutin har 
dock införts som gör att en registrator kontrollerar 
de mest kritiska momenten, för att underlätta att 
en enhetlig struktur skapas. 

Ja 

Många intervjuade uppger att de skulle vilja ha 
en mapp-/trädstruktur för att hitta 
dokumenten, på samma sätt som det ser ut på 
en vanlig filserver. 

Sök/sortera En sådan trädstruktur finns ej i det nya systemet. Nej 

Införandeproblemen med DHS beror på att man 
tvingas arbeta på ett nytt sätt. ”Jo det där nya 
systemet funkar nog, men här står ju min pärm 
inom lätt räckhåll” var största stoppet för 
införande av tex Meridian. Man måste nog 
tvinga till en början. 

Utbildning Användarutvärderingen visar att varken fler eller 
färre handlingar lagras i det nya systemet. Detta 
innebär att det åtminstone inte skett någon 
massflykt från det nya systemet. Inga uppföljningar 
har dock gjorts för att säkerställa att vissa 
användare inte underlåter att registrera 
handlingar. 

Delvis 

En handläggare ska idealt kunna lämna ifrån sig 
en bunt dokument till en administratör och be 
denne arkivera dem. Stockholm Vatten har 
registrator som sköter arkivering och diarium åt 
handläggarna. Skulle vilja ha en registrator på 
NV, som ett sätt att få ordning på 
dokumentationen. 

Rutin Handläggarna har enligt de nya rutinerna ansvaret 
för att själva registrera de handlingar som behöver 
diarieföras. Registrator kommer alltså inte att 
utföra detta moment åt dem. 

Nej 

Vi har haft tidigare exempel på införande av 
system med massor av häftiga funktioner man 
försökt införa, men det har samtidigt förstört 
systemet pga att det aldrig blir klart. Börja i liten 
omfattning och bygg ut successivt. 

Övrigt Systemet implementerat med grundfunktionalitet 
för ärenden, samt nämndhantering. Först i senare 
skede införs ytterligare funktionalitet såsom 
avtalshantering eller styrande dokument. 

Ja 

Måste gå att låsa dokument så att de inte kan 
ändras av obehöriga. Söker man efter 
dokument som man inte är behörig att läsa bör 
man ändå få se att det existerar. 

Behörighet Systemet har behörighetsstyrning. Ja 

Vill ha färdiga texter i mallar. 
 

Mallar Korta färdiga ärenderubrikstexter finns att välja. 
Mer omfattande dokumentmallar är dock ännu 
inte införda. 

Delvis 

Behöver en bra struktur för dokumentation, 
som alla är överens om. 

Regler Klassificeringsstrukturen har tagits fram i 
samverkan med en stor del av personalen. 

Ja 

Käppalas användare vill få diarienummer snabbt 
och lätt så att man kan skriva in i dokumentet 
direkt. Vill kunna lägga in dokument i DHS 
själva, istället för att gå via registrator. 

Diarium Användarna måste i utgångsläget be registrator 
om diarienummer för ett nytt ärende. De kan dock 
sedan fritt lägga in dokument under det ärendet. 
När användarna blivit mer rutinerade kommer de 
också att ges rättigheter att själva skapa 
diarienummer för ärenden. 

Delvis 

Rutiner för standard-ärenden borde kunna 
specificeras, där man anger hur ärendet 
dokumenteras och följs upp. Saknar ett 
standardiserat sätt att arbeta på. 

Rutiner Instruktioner för hur generell registrering fungerar 
i det nya systemet är framtagen, men inga 
instruktioner för specifika typer av ärenden. 

Nej 



68 
 

Steg A3. Validering av kravspecifikation 

Den kravspecifikation på det nya ärendehanteringssystemet och de tillhörande arbetsrutinerna som 

sammanställts utifrån statusintervjuerna och processkartläggnings-intervjuerna validerades genom 

workshops med utvalda användare. I fallet statusintervjuer genomfördes en workshop med ett 

halvdussin användare, medan det i fallet processkartläggnings-intervjuerna genomfördes ett tiotal 

workshops med avdelningsinriktning eftersom processerna naturligen var väldigt avdelningsspecifika. 

De användarna som deltog i dessa workshops gav då återkoppling och en korrigerad ”validerad 

kravspecifikation” togs fram utifrån detta. 

Steg C1. Utför marknadsundersökning 

En undersökning om vilka system för ärendehantering som erbjöds på marknaden genomfördes. 

Kontakt togs med tre leverantörer för att få produktdemonstrationer. Genom 

produktdemonstrationerna ficks en översiktsbild över vad vid de vid tidpunkten tillgängliga 

dokumenthanteringssystemen erbjud för funktionalitet, och vilka stöd de hade för olika arbetsrutiner. 

Detta gjorde att det var möjligt att utforma bättre kravspecifikationer på systemet vid upphandlingen 

samt att det gick att anpassa arbetsrutinerna efter vad som rimligen kunde levereras av ett system. 

Utifrån de krav som identifierats i intervjuerna i steg A3 Validering av kravspecifikation så lades 

fokus på specifika områden där leverantörerna tvingade gå djupare i sina beskrivningar av funktioner.  

Studiebesök gjordes också hos jämförbara organisationer som vid tidpunkten arbetade med 

andra dokumenthanteringssystem än de två organisationerna i studien. På så sätt visades hur dessa 

system fungerade i praktiken, och både fördelar och problem som var svåra att förutse vid en 

produktdemonstration kunde framträda tydligt. 

Steg A4. Val av system 

Eftersom organisationerna löd under lagen om offentlig upphandling genomfördes en sådan 

upphandling för att utse det ärendehanteringssystem som skulle implementeras. Personal i 

organisationerna med tidigare erfarenhet av liknande upphandlingar konsulterades för att välja 

korrekt upphandlingsform för ändamålet. 

Kontakt togs med jämförbara organisationer som tidigare genomfört liknande upphandlingar. 

Förutsatt att de också löd under lagen om offentlig upphandling var även det material de tagit fram 

kring sina upphandlingar offentliga, och kunde därför användas som grund för den upphandling som 

nu skulle göras. Kontakter togs med de organisationer som tidigare upphandlat för att få veta mer om 

hur utfallet av upphandlingarna blev, så att goda exempel kunde följas och dåliga exempel undvikas att 

upprepas. 

Av det halvdussin ärendehanteringssystem som undersökts vid marknadsundersökningen i 

föregående steg bedömdes två eller tre vara system som motsvarade de krav och önskemål som ställts. 

Ett orosmoment var därmed att om upphandlingsunderlaget inte utformades tillräckligt skickligt så 

skulle det kunna ha blivit så att vinnaren var ett system som vi redan på förhand såg hade mycket små 

chanser att bli ett vettigt stöd. På papperet kunde nämligen båda de tidigare 

ärendehanteringssystemen på Käppala (systemet Add/MUPP) och Norrvatten (systemet Meridian) 

uppfylla de flesta funktionskrav som var mest uppenbara att ställa. Det är väldigt vanligt att ett 

ärendehanteringssystem ses av leverantören som ett slags tomt system som konfigureras för att passa 

kundens behov, och därmed är kapabel att uppfylla alla behov. Vår erfarenhet av Add och Meridian var 

att sådan specialkonfiguration av systemet leder till system som av användarna upplevs som ofärdiga 

och inte är ordentligt genomtänkta. En stor utmaning var därför att skriva ett förfrågningsunderlag till 
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upphandlingen som inte är var generiskt, utan som verkligen hittade de faktorer som var av avgörande 

vikt för att ärendehanteringssystemet skulle kännas lättarbetat. 

Var och varannan medarbetare har dessutom haft någon form av dokumenthanteringssystem på 

en tidigare anställning, som enligt medarbetaren fungerade alldeles tillfyllest. När vi tittade närmare 

på ett par av dessa rekommenderade system imponerade de dock inte, utan var ofta 

användarvänlighetsmässigt i nivå med de utskällda Meridian och Add. 

Ett förfrågningsunderlag för upphandling av ett ärendehanteringssystem utarbetades med de 

fyra medlemmarna av projektgruppen, en medlem ur styrgruppen tillika blivande systemägaren, samt 

en upphandlingskonsult. Förfrågningsunderlaget baserades löst på ett omfattande 

förfrågningsunderlag som använts av Tyresö kommun när de gjorde en liknande upphandling en kort 

tid tidigare.  

Förfrågningsunderlaget krav redovisades för en grupp representativa användare från vardera 

organisationerna, som fick komma med synpunkter. Projektgruppen tog sedan hänsyn till dessa 

synpunkter, och gjorde förändringar i kravspecen. 

En utvärderingsmodell för upphandlingen skapades, som byggde på följande kategorier: 

 Skall-krav, som alla måste vara uppfyllda 

 Bör-krav, som gav 30% av slutpoängen 

 Priset, som gav 30% av slutpoängen 

 Användares utvärderingar, som gav 40% av slutpoängen 

Bör-kraven var sådana krav som inte var ett absolut minimikrav, det vill säga den offererade lösningen 

stod och föll inte med dessa, men användarna upplevde att ett mervärde fanns om systemet hade 

denna funktion. Priset baserades på en av leverantören uppskattad totalkostnad för systemet över en 

femårsperiod.  

En referensgrupp fick utvärdera alla system som klarade skall-kraven, genom att 

referensgruppen förevisades systemen av respektive leverantör, utifrån tre fördefinierade 

användningsscenarier. Referensgruppen betygsatte sedan hur pass användarvänligt och enkelt de 

upplevde att arbetsmomenten utfördes i dessa scenarier. Användarnas utvärdering fick väga tyngst av 

de tre poänggivande kategorierna, eftersom användarnöjdheten sågs som en nyckelfaktor för ett lyckat 

systeminförande. 

Steg A5. Hantera diskrepanser 

När ett system hade upphandlats uppstod det, vilket var förväntat, vissa diskrepanser mellan hur det 

specifika systemet fungerade och de önskemål och den preliminära bild av arbetsrutinerna som tagits 

fram i förväg. Dessa behövde därför jämkas samman. En bedömning gjordes av hur görbart det vore 

att beställa modifikationer av det upphandlade systemet, vilket då behövde vägas mot nyttan av att ha 

ett mer standardiserat system. Till slut ficks en ny uppsättning arbetsrutiner, som inte bara var 

verifierad av personalen utan som även verkligen hade stöd i det system som upphandlats. 

 

Steg A6. Implementera iterativt 

Implementationen av det nya systemet med tillhörande arbetsrutiner gjordes först på Norrvatten och 

en månad senare på Käppalaförbundet. På så sätt kunde tillräckliga stödresurser ges till användarna, i 

och med att de kom att behöva lära sig både ett nytt system och nya rutiner. Lärdomarna från det 

första införandet togs med då implementationen gjordes på Käppala. 
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Varje iteration följde följande flödesschema: 

 

 

 

Figur C-2. Flödesschema för en iteration av systemimplementationen 

 

För implementation av ärendehanteringssystemet på Käppalaförbundet och på Norrvatten 

genomfördes sammanlagt sju iterationer enligt flödesschemat i Figur C-2.  

 

Iteration 1: Införande av ärendehantering på Norrvatten. Med detta införande av 

grundsystemet kunde Norrvattens användare börja registrera alla sina nya ärenden i det nya 

ärendehanteringssystemet. Det var dock inte möjligt att söka efter gamla ärenden i det nya systemet, 

utan detta gjordes fortfarande i det äldre ärendehanteringssystemet Meridian. 

 

Iteration 2: Införande av ärendehantering på Käppalaförbundet. Med införandet i 

denna iteration kunde även Käppalas användare börja registrera alla sina nya ärenden i det nya 

ärendehanteringssystemet. Det var på samma sätt som på Norrvatten ännu inte möjligt att söka efter 

gamla ärenden i det nya systemet, utan detta gjordes för Käppalas del i det äldre systemet Add/MUPP. 

 

Iteration 3: Migrering av äldre ärenden på Norrvatten. Migrering av data från de två 

tidigare ärendehanteringssystemen behövde göras, så att all information blev sökbar i det nya systemet 

och så att de gamla systemen framöver kunde avvecklas. I en första iteration migrerades alla 

Norrvattens gamla ärenden och dokument kopplade till dessa ärenden, så att dessa därmed blev 

sökbara i det nya ärendehanteringssystemet. Dokument som lagts in i Meridian utan koppling till 

något ärende flyttades dock inte med i denna iteration. 

 

Iteration 4: Migrering av äldre ärenden på Käppalaförbundet. Datamigrering 

genomfördes från Käppalaförbundets äldre ärendehanteringssystem Add till det nya 

ärendehanteringssystemet. Alla ärenden och dokument kopplade till ärenden fördes över och blev 

därmed sökbara i det nya systemet. Dokument som lagts in i Add utan koppling till något ärende 

flyttades dock inte med i denna iteration. 

 

Iteration 5: Migrering av äldre fristående dokument på Käppalaförbundet. 

Dokument som lagts in i Add utan koppling till något ärende flyttades nu över till det nya 

ärendehanteringssystemet, och kopplades där till ett nyskapat ärende just för detta ändamål. Detta 

avslutade migreringen av alla de dokument i Add som omfattades av projektet. Däremot fanns det 

fortfarande viss funktionalitet kvar i det gamla systemet Add, som inte täcktes av det som projektet 

med nytt ärendehanteringssystem behandlade. Det handlade om två funktioner: 

Avvikelserapportering och hantering av det som kallas styrande dokument. 
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Avvikelserapporteringen hade ett eget flöde som var specialutvecklat för Käppalaförbundet i Add, en 

funktionalitet som inte täcktes av de grundfunktioner som det nya ärendehanteringssystemet erbjöd, 

och ej heller av ärendehanteringssystem i allmänhet. Det beslöts därför redan i samband med 

upphandlingen av det nya ärendehanteringssystemet att avvikelserapporteringen skulle förbli i Add 

tills vidare, och att systemet därmed skulle fortleva om än med mycket mindre ansvarsområde. 

Hantering av styrande dokument hade också egna flöden i Add, som inte täcktes av 

grundfunktionen i det nya ärendehanteringssystemet. Däremot erbjöd leverantören en tilläggsmodul 

för detta ändamål, vilket Käppalaförbundet beslöt sig för att beställa som ett kompletterande projekt. 

Detta kompletterande projekt hamnar då i NOKI-modellens steg A7 Utvärdera och förvalta. 

 

Iteration 6: Migrering av äldre fristående dokument på Norrvatten. Dokument som 

lagts in i Norrvattens Meridian utan koppling till något ärende flyttades över till det nya 

ärendehanteringssystemet, och kopplades där till ett nyskapat ärende just för detta ändamål. Denna 

iteration avslutade migreringen av alla de dokument som omfattades av projektet. Det återstod 

fortfarande ett stort antal dokument i Meridian, främst av typen ritningar, där förundersökningen inte 

kommit till en slutsats om var dessa dokument bäst bör sparas. Tills vidare togs det därför beslut om 

att låta de dokumenten ligga kvar i Meridian, och systemet kunde därför inte avvecklas. 

 

Iteration 7: Införande av modulen för nämndadministration. En funktionalitet i det 

nya ärendehanteringssystemet som inte varit med som ett skall-krav i upphandlingen utan som ett 

bör-krav var hantering av nämndadministration. Eftersom det vinnande ärendehanteringssystemet 

fick poäng i upphandlingens utvärdering för att de erbjöd dessa funktioner så ingick även införandet 

av dessa funktioner i projektet. Nämndadministrationen sköttes dock av en egen modul, som också 

krävde separat användarutbildning, vilket gjorde att det var lämpligt att genomföra det införandet i en 

egen iteration. Införandet av denna modul kom dock att dröja flera månader, eftersom den registrator 

tillika projektmedlem som var huvudansvarig för detta område också hade mycket arbete med att vara 

stöd till användare och övriga registratorer som då arbetade skarpt i systemet. 

Innan implementering gjordes i driftmiljön i respektive iteration var det nödvändigt att utbilda 

de användare som sedan skulle börja använda systemet. Utbildningen hölls av leverantörens personal, 

i Norrvattens och Käppalas lokaler. Projektmedlemmarna understödde genom att förbereda 

användare och testärenden i utbildningsmiljön. Separata utbildningstillfällen hölls för dem som av 

projektmedlemmarna bedömdes bli oftaanvändare respektive sällananvändare av systemet, för att 

kunna ge olika djup i utbildningen baserat på behovet hos användarna. 

Steg A7. Utvärdera och förvalta 

Projektmålsutvärdering 

En central del av utvärderingen blev att jämföra de resultat som uppnåtts med de projektmål som 

sattes upp av Norrvatten och Käppalaförbundet i NOKI-modellens steg A1 Etablera 

projektbeskrivning och genomför förstudie. Målen visas i Tabell C-2. 
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Tabell C-2. Måluppfyllelse för införandeprojektet 

Projektmål Status Mål uppfyllt? 

Upprätta en klassificeringsstruktur, det 
vill säga en lista med de typer av 
dokument som genereras i alla de 
arbetsprocesser som finns inom 
organisationen. 
 

En klassificeringsstruktur har 
upprättats och implementerats i det 
nya ärendehanteringssystemet. 
 

Ja 

Etablera rutiner som styr hur 
ärendehanteringen ska hanteras inom 
organisationen. 
 

Nya rutiner för ärendehantering har 
införts i organisationerna, och 
utbildning har hållits för personalen. 
 

Ja 

Inför ett IT-system som stödjer 
arbetsrutinerna för ärendehantering. 
 

Ett ärendehanteringssystem har 
upphandlats och införts i 
organisationerna. 
 

Ja 

Upprätta en dokumenthanteringsplan 
som bygger på klassificeringsstrukturen, 
och bygger ut denna med information om 
hur länge respektive dokumenttyp 
sparas, i vilket format och plats/system 
de sparas, med mera. 
 

Dokumenthanteringsplanen är ännu 
inte färdigställd. 

Nej 

 

Projektet uppfyllde tre av fyra uppsatta mål enligt projektbeställningen från Norrvatten och 

Käppalaförbundet. De tre uppfyllda målen var nödvändiga för att ersätta de gamla 

ärendehanteringssystemen med ett nytt system och tillhörande rutiner, medan det fjärde målet inte 

hade samma hårda koppling till införandet utan kan slutföras vid senare tidpunkt. 

Förutom de fyra explicita projektmålen fanns även implicita mål som alltid förväntas av ett 

projekt. Eftersom ett projekt brukar definieras som ett uppdrag som är begränsat i tid, pengar och 

resurser krävs också inom de nu studerade organisationerna att varje projekt utvärderas utifrån 

huruvida projektet hållit sig inom de i förväg upprättade ramarna för dessa tre områden. 

 

Tabell C-3. Resursanvändning i projektet jämfört med vad som budgeterats 

Resurs Ram Användande Mål uppfyllt? 

Tid Projektbeskrivningen angav 
tidsramen 12 månader för 
projektet 

Systemet var i drift och 
användarna utbildade efter 12 
månader. Sista iterationen av 
implementationen, då 
nämndadministrations-modulen 
implementerades dröjde dock 
ytterligare tre månader. 

Delvis 

Pengar 3 000 000 kr i budget 1 500 000 kr förbrukades Ja 

Resurser En extern projektledare, en 
extern arkiv- och 
diarieföringsexpert samt två 
interna projektmedlemmar. 

De fyra angivna 
projektmedlemmarna utförde 
projektet. 

Ja 
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Av de tre implicita projektmålen som mätte resursförbrukning i projektet som helhet (Tabell C-3) så 

hade två mål uppfyllts till fullo – pengar och resurser – medan tidsförbrukningen överskred med 25% 

vad som hade budgeterats i projektplanen. 

Nöjdhet hos användare av systemet 

Två enkäter genomfördes med de frågor som definierats i avsnitt 4.2, där en enkät riktades till 

registratorer och en enkät till oftaanvändare och sällananvändare av systemet. Syftet var att få 

återkoppling från de som använde systemet, och utröna om de problem som identifierats i steg A2 

Framtagande av kravspecifikation hade avhjälpts efter införandet av det nya systemet och 

arbetsrutinerna. 

Systemets plats i miljön 

En ytterligare utvärderingsparameter var huruvida det nya ärendehanteringssystemet tagit den plats i 

IT-miljön som planerats i förhållande till de redan befintliga systemen. I steg A1 Etablera 

projektbeskrivning och genomför förstudie så kom förstudien fram till att det nya systemet skulle fylla 

en roll för funktionerna dokument, ärenden, och diarium. Så var också fallet när införandeprojektet 

avslutades. Däremot fanns förväntningen vid förstudien att det nya ärendehanteringssystemet skulle 

ersätta ett eller två befintliga system, men så var vid projektavslut inte fallet, utan alla tidigare 

befintliga system levde kvar om än med färre uppgifter i vissa fall. 

Tilläggsprojekt 

I förvaltningsfasen ingår att göra kompletterande utvecklings- och konfigurationsprojekt. I det nu 

studerade fallet hade det redan vid systeminförandet beslutats om att två tilläggsmoduler skulle 

installeras efter det att huvudsystemet var på plats. Dessa moduler var en avtalsmodul, som hanterar 

organisationens avtal inklusive påminnelser om avtalstider, samt en modul för så kallade styrande 

dokument. I begreppet styrande dokument ingår i detta fall sådana som styr den interna verksamheten 

i organisationen, och där systemstöd kan användas för att se till att informationen om uppdaterade 

styrande dokument når ut till alla berörda.  

I studien ingår endast planering av implementationen av dessa två moduler, ej själva 

implementationen, eftersom dessa två moduler kommer att införas efter det att det huvudsakliga och 

ursprungliga införandeprojektet hos organisationerna officiellt är avslutat. 
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