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Förord 

 

Förord 
 
Under de tio senaste veckorna som vi skrivit denna uppsats har vi fördjupat vår kunskap i 
hur en lyckad implementering av ett ekonomiskt informationssystem kan uppnås i en 
kommunal verksamhet.   
 
Självklart har vi en del personer att tacka för att denna uppsats har kunnat genomföras. Vi 
vill rikta ett speciellt tack till de personer som vi intervjuat och som därmed givit oss 
möjligheten att genomföra denna studie samt till Luleå Kommuns ekonomi- och 
inköpsavdelning. Vi vill även tacka våra studiekamrater som vid seminarierna kommit med 
konstruktiv kritik och bland dessa utmärker sig Henrik Vikström och Johan Nordström 
eftersom de fortlöpande under arbetets gång kommit med bra synpunkter.   
 
Till sist vill vi naturligtvis tacka vår handledare Anders Nilsson som ställt upp för oss på ett 
exemplariskt vis och under roliga handledarträffar kommit med många goda idéer och nya 
infallsvinklar.   
 
Slutligen vill vi även tacka varandra för många roliga stunder och goda luncher samt nära 
och kära som hjälpt och stöttat oss under detta arbete. 
 

 
Luleå 2008-05-25 

 
 
 
 
 

Johanna Blomquist        Emilia Fredriksson  



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
Den kommunala verksamheten har under de senaste åren genomgått en hel del 
förändringar och med hjälp av ny teknik har arbetsprocesser och arbetssätt effektiviserats. 
När en kommun beslutat att implementera ett ekonomiskt informationssystem återstår det 
att förankra förändringen i organisationen. Denna förankring har dock visat sig vara 
oerhört viktig eftersom implementeringen påverkas av en mängd olika faktorer. Problem 
uppstår ofta vid implementering på grund av att allt för mycket fokus riktas mot de 
tekniska delarna. Att implementera ett ekonomiskt informationssystem handlar inte om 
teknik, datorer eller nätverk. Det handlar om att skapa nya affärsmodeller och att hitta sätt 
att arbeta mer effektivt. För att kunna besvara vår undersökningsfråga valde vi att ställa 
upp tre delsyften. Vårt första delsyfte var att kartlägga användares upplevelser 
kring ekonomiska informationssystem, för att identifiera faktorer som kan påverka 
användningsgraden. Det andra delsyftet var att genom intervjuer med tre kommuner som 
enligt vår definition framgångsrikt implementerat ett ekonomiskt informationssystem, 
samt med den verksamhetskonsult som varit delaktig vid implementeringen, samla 
information och analysera deras tillvägagångssätt. Det tredje delsyftet var att utifrån 
ovanstående delsyften skapa en modell för vad som är kritiskt vid implementering av 
ett ekonomiskt informationssystem i en kommunal verksamhet, ur ett användar-
perspektiv. För att uppfylla dessa delsyften samt besvara undersökningsfrågan valde vi att 
göra en flerfallsstudie. Studien utfördes genom personliga intervjuer med elva användare 
på fyra olika äldreboenden i Luleå Kommun samt genom telefonintervjuer med tre 
kommuner som framgångsrikt implementerat ett ekonomiskt informationssystem och 
med den verksamhetskonsult som deltagit vid implementering. Teorin beskriver 
förändringsprocessen som en följd av sekventiella faser. Vi har i denna studie dragit 
slutsatsen att sett ur användarnas perspektiv, så inte är fallet. Användarna upplever att 
förändringsprocessen för dem inte avslutas för att nästa fas i implementeringsmodellen 
tar vid. I modellen tas ingen hänsyn till människans komplexitet och modellen ser 
verkligheten som svart eller vit, medan användarnas upplevelser av deras verklighet 
egentligen är regnbågens alla färger. Utifrån de slutsatser vi kommit fram till har vi även 
tagit fram en modell för lyckad implementering ur ett användarperspektiv som belyser 
förståelse och medvetenhet, attityder och motstånd, kommunikation och delaktighet, 
ledningens roll och mål, tekniska aspekter samt resurser som viktiga faktorer vid 
implementering av EIS.  
 
    
 
 



Abstract 

 

Abstract 
Over the past few years, the operation of Swedish municipalities has undergone 
numerous changes and new technology has made workplace processes and routines more 
effective.  When a municipality decides to implement a financial information system the 
change must be well established within the organization. The solid establishment of this 
change within the organization has turned out to be crucial since its implementation 
depends on many different factors. Problems in implementation often arise because too 
much focus is directed towards its technological aspects. Implementation of a financial 
information system is not about technology, computers or networks. It is about creating 
new business models and finding more effective ways of working. To answer our 
research question we chose to divide the process into three separate objectives. The first 
objective was to survey the users’ experiences with financial information systems, in 
order to identify factors that could affect the degree of use. The second objective was to 
collect information through interviews with three municipalities that by our definition 
successfully implemented a financial information system, and with the organization 
consultant who participated in their implementation, analyze their courses of action. The 
third objective was to create a model based on the two previous objectives for what is 
critical in the implementation of a financial information system in a municipal setting, 
from a user’s perspective. To fulfill these objectives as well as to answer the research 
question, we chose to conduct a multiple-case study. The study was conducted through 
personal interviews with eight users at four different assisted-living centers in Luleå 
Kommun, phone interviews with three municipalities that have successfully implemented 
a financial information system, and one with the organization consultant who has 
participated in implementation. Theory describes the process of change as a series of 
sequential phases. In this study we have concluded that seen from the users’ perspective 
this is not the case. The users experience that the process of change is not concluded for 
them simply because the next phase of the implementation model has begun. The model 
does not take into consideration human complexity and portrays reality as black and 
white, whereas the users’ experiences of reality are in fact all the colors of the rainbow. 
From the conclusions we have drawn, we have created a model for successful 
implementation from a user’s perspective that illustrates understanding and awareness, 
attitude and resistance, communication and participation, the role and objectives of the 
management, technical aspects and resources as important factors, when implementing a 
financial information system. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenterar vi genom en introduktion och en diskussion det valda 
uppsatsämnet. Denna diskussion mynnar ut i en undersökningsfråga samt tre delsyften som 

denna uppsats ämnar besvara.   

1.1 Introduktion  

1994 initierade Sveriges riksdag ett arbete för att införa elektronisk handel inom den 
offentliga sektorn. Våren 1995 kom Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och 
Staten överens om att inleda ett samarbete kring elektronisk handel. Ett organ vid namn 
Toppledarforum, en expertgrupp inom näringsdepartementet, bildades för att driva igenom 
beslutet. Den utredning om införande av e-Handel i offentlig verksamhet som gjordes av 
Toppledarforum visade på att ett breddinförande av e-Handel skulle ge stora möjligheter till 
förenkling av upphandlings-, beställar- och ekonomiadministrationen. Toppledarforums 
målsättning var att före 1998 års utgång skulle 95 % av offentliga sektorns upphandlingar 
och inköp av frekventa varor och 50 % av all annan upphandling ske elektroniskt. Detta 
mål var dock ouppnåeligt och projektet lades ner. Man insåg att för att överhuvudtaget 
lyckas med att införa elektronisk handel, krävdes det standardiserade lösningar och som ett 
resultat av detta skapades Singel Face To Industry (SFTI). Sedan några år tillbaka pågår 
nya satsningar inom detta område. Ekonomistyrningsverket (ESV), Verket för 
förvaltningsutveckling (Verva) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inlett ett 
samarbete för att främja förutsättningarna för e-Handel. Det lagkrav som från och med 1 
juni 2008 ställs på alla statliga myndigheter att hantera sina leverantörsfakturor elektroniskt 
kommer även att innebära att mer fokus riktas mot e-Handel. (Wiss-Holmdahl, 2004)    
 

1.2 Problemdiskussion 

Den offentliga, likväl som den privata sektorn strävar efter att förbättra sin produktivitet 
och effektivitet genom att försöka integrera och omstrukturera sina befintliga processer 
med olika typer av IT-lösningar (Kamal, 2006). Dessa lösningar kommer enligt författaren 
att ha betydelse för organisationers framtida utveckling i form av ändrad styrning, där man 
genom effektiviseringar kan lösgöra resurser. Tanken är att resurser som tidigare lagts på 
administrativ nivå, istället kan fokuseras på kärnverksamheten (Kamal, 2006). Almqvist 
(2006) menar att krav på ökad effektivitet och nya, mer marknadsinriktade styrformer, i 
kombination med minskade ekonomiska resurser, har bidragit till att 
organisationsförändringar av olika omfattning och innehåll ständigt pågår inom den 
offentliga sektorn. 
  
Vimarlund (2006) anser att det i dagens situation skulle vara svårt att motivera en 
minskning av IT-användandet i offentlig sektor. Användningen kan dock inte tas för given 
utan det är nödvändigt att visa att IT-investeringar är lönsamma, mätt både i ekonomiska 
men även i kvalitetsmässiga termer (ibid). Enligt Borg (1996) är IT-utvecklade lösningar 
ofta den viktigaste faktorn för ökad effektivitet och samhällsekonomisk tillväxt. Vidare 
menar författaren att det inte är tekniken i sig, utan individers förmåga att använda den, 
som lett till framgång. Det hjälper således inte med enbart satsningar på teknik för att nå 
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högre effektvitet (ibid). Borg (1996) menar att kompetens och teknik går hand i hand och 
det ena kan inte skiljas från det andra. Enligt Vimarlund (2006) finns det tendenser som 
tyder på att man ofta lägger för stor vikt på tekniken och att människorna bakom de 
teknologiska verktygen ofta glöms bort. Enligt Nilsson och Olve (2006) är införandet av ett 
IT-system svårt nog, men det är i regel verksamhetsförändringarna som följer av IT-
projektets implementering, som är den stora utmaningen - och som har störst potential att 
skapa nytta.    
  
Begreppet Ekonomiska Informationssystem (EIS) har vuxit fram under de två senaste 
decennierna (Nilsson & Olve, 2006). Författarna menar att EIS fokuserar på samspelet 
mellan ekonomi och informationsteknologi. Detta ämnesområde och begrepp är enligt 
Nilsson och Olve (2006) brett och innefattar flera olika delar. Ekonomiska 
informationssystem kan enligt Olhager (2006) vara affärssystem som syftar till att 
effektivisera en verksamhets affärskommunikation. Enligt Fredholm (2002) är e-Handel ett 
ord som kommer av elektronisk handel och är ett sätt att genom informationsteknologi 
hantera affärskommunikation elektroniskt. Regeringen har valt att ge begreppet e-Handel 
en vid innebörd, som inkluderar alla situationer där parter utbyter affärsinformation via 
olika former av elektronisk kommunikation och där minst en part har ett ekonomiskt 
intresse av kommunikationen (Proposition 1999/2000:86, ett informationssamhälle för 
alla). SFTI är den standard inom e-Handel som den offentliga sektorn anpassat sig till. SFTI 
innefattar följande affärskommunikationsprocess; inköp, inköpserkännande, 
inköpsbekräftelse, leveransavisering, fakturering och slutligen betalning (Wiss-Holmdahl, 
2004).  Utifrån ovan förda resonemang anser vi att e-Handel är en del i samlingsbegreppet 
EIS. I den teoretiska referensramen kommer vi därför endast att använda oss av begreppet 
EIS.  
 
Den offentliga sektorn och det kommunala arbetet ligger ofta till grund för debatt. 
Mattiasson (2000) framhåller att kommuner ofta beskylls för att vara ineffektiva byråkratier 
som förbrukar mer än vad som avsetts. Borg (1996) håller med i detta resonemang och 
menar att kommunala verksamheter många gånger är mindre effektiva än den 
konkurrensutsatta sektorn. Den Nya Arbetstidningen (Hot och löfte för offentlig sektor, 
1998) skriver att den offentliga sektorn är en mycket stor inköpare av varor och tjänster. 
Inköps- och upphandlingsprocessen är i grunden pappersbaserad och manuell; arbetstid och 
arbetsinsats för var och en av dessa processer är mycket stor. I och med detta finns det stora 
potentiella kostnadsbesparingsmöjligheter genom att införa och använda e-Handel (ibid).  
  
I en artikel i Upphandling 24 (E-handel ökar hos Kommuner och landsting, 2008) skriver 
Heinrich att e-Handeln ökar bland kommunerna men att det trots detta har fått olika 
genomslagskraft, där användandet varierat från kommun till kommun. Trots flera argument 
som talar för ett införande av e-Handel inom den offentliga sektorn, har införandet enligt 
Wiss-Holmdahl (2004) generellt sett gått relativt långsamt. Det kanske största problemet 
har enligt Fredholm (2002) varit den bristande acceptansen av papperslös 
affärskommunikation. Vimarlund (2006) framhåller att det inom offentlig sektor likaväl 
som inom myndigheter och andra företag finns krafter som motsätter sig nymodigheter och 
de förändringar som e-Handel medför.     
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Det är enligt Epstein (2004) ofta vid implementering och förändring av rutiner som 
problem uppstår. Vimarlund (2006) framhåller att ett problem som ofta uppstår vid 
implementeringen, är att allt för mycket fokus riktas mot de tekniska delarna. Vidare menar 
författaren att det ofta krävs nya arbetssätt och ändrade arbets- och kommunikationsrutiner.  
 
Fredholm (2002) menar att implementeringen av EIS inte handlar om teknik, datorer och 
nätverk. Det handlar istället om att skapa nya möjligheter för att bedriva affärsverksamhet 
och förbättra möjligheten till ekonomisk styrning och uppföljning (ibid). Införandet av det 
nya systemet skall enligt Fredholm (2002) ses som en möjlighet att bygga upp nya 
affärsmodeller och på så sätt arbeta mer effektivt. Borins (2002) menar att det å ena sidan 
är ledningen som har den avgörande rollen om EIS skall få genomslag i organisationen. 
Angelöw (1991) framhåller å andra sidan att det är de anställdas och hela organisationens 
förändringsvilja och förändringsbenägenhet som är viktiga för att lyckas med att förändra 
befintliga arbetsrutiner. Fredholm (2002) delar dessa uppfattningar och menar att 
problematiken kring implementering ofta är nära sammankopplad med den mänskliga 
förändringsprocessen och dess förmåga att anpassa sig till nya rutiner.  
 
När man pratar om implementering av EIS kan det vara av betydelse att först avgränsa sig 
till vad man menar med framgångsrik implementering. Definitionen av en framgångsrik 
implementering beror enligt Markus, Petrie och Tanis (2000) på vilken utgångspunkt man 
har när framgångar mäts och utvärderas. Vi kommer i denna uppsats att utgå från 
användarnas perspektiv och därmed definiera framgångsrik implementering som ökad 
användning av systemet. Markus et al. (2000) framhåller även att denna metod att mäta 
framgång är mycket vanlig.  
 
Olson och Rosacker (2008) framhåller att om implementeringen inte sker på ett 
framgångsrikt sätt finns det risk att de önskade ekonomiska effekterna som låg till grund för 
införandet av det nya systemet, går om intet och istället ökar kostnaderna. Utifrån 
ovanstående resonemang anser vi det vara intressant att undersöka hur man i en kommunal 
verksamhet kan genomföra en lyckad implementering.  

1.3 Undersökningsfråga 

Hur kan man i en kommunal förvaltning implementera ett ekonomiskt informationssystem 
så att användningsgraden säkerställs och som i sin tur leder till att de önskade 
kostnadsbesparingarna på sikt kan uppnås?  

1.4 Syfte 

För att kunna besvara denna undersökningsfråga har vi valt att ställa upp tre delsyften, vilka 
är… 
...att kartlägga användares upplevelser kring ekonomiska informationssystem, för att 
identifiera faktorer som kan påverka användningsgraden.   
 
...att genom intervjuer med tre kommuner som enligt vår definition framgångsrikt 
implementerat ett ekonomiskt informationssystem, samt med den verksamhetskonsult som 
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varit delaktig vid implementeringen, samla information och analysera deras 
tillvägagångssätt.  
 
…att utifrån ovanstående delsyften skapa en modell för vad som är kritiskt 
vid implementering av ett ekonomiskt informationssystem i en kommunal verksamhet, ur 
ett användarperspektiv. 
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2 Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vad de olika metodsynsätten betytt för denna uppsats. 

Vidare beskriver vi det metodologiska tillvägagångssätt som tillämpats i studien. Sedan 
beskrivs hur den empiriska insamlingen gått till samt hur det empiriska materialet har 

tolkats. Slutligen diskuterar vi uppsatsens metodproblem. 
  

2.1 Undersökningsansats och forskningsstrategi 

2.1.1 Metodansats 
Då vår frågeställning syftade till att undersöka hur man implementerar EIS på ett 
framgångsrikt sätt valde vi att göra en kvalitativ studie. Jacobsen (2002) menar på att en 
kvalitativ metodansats skall användas då man syftar till att tolka och skapa förståelse och 
genom denna ansats få en nyanserad bild över problemet. Även Denscombe (2000) menar 
på att en kvalitativ studie är lämplig när man vill skapa en bredare förståelse rörande det 
aktuella ämnet. Denna metodansats ansåg vi stämma överens med vårt syfte, då vi ville 
skapa en djupgående bild tillsammans med aktörerna över hur man implementerar ett EIS i 
en kommunal verksamhet.  

2.1.2 Metodsynsätt 
Syftet, undersökningsfrågan och det vetenskapliga arbetet låg till grund för valet av 
metodsynsätt (Arbnor & Bjerke, 1994). Eftersom att vi i detta arbete valde att med hjälp av 
tre olika delsyften belysa och besvara vår undersökningsfråga anpassades även vårt 
metodsynsätt efter dessa förutsättningar.  
  
Vi använde oss huvudsakligen av ett aktörssynsätt. Detta synsätt ses enligt Arbnor och 
Bjerke (1994) som en social konstruktion där varje aktör antas ha sin unika bild. Forskare 
inom detta synsätt talar om att förstå någonting, snarare än att förklara. Man vill med detta 
synsätt kunna förändra och påverka bilden av verkligheten genom interaktion med 
aktörerna. På detta sätt förändras verklighetsbilden ständigt och ingen objektiv bild 
existerar (ibid). Vi ansåg att aktörssynsättet var passande då vi ville skapa förståelse 
och identifiera upplevelser kring tidigare arbetssätt samt genom interaktion med aktörerna 
kunna utveckla en modell för hur en lyckad implementering sker. Vi tillämpade dock ett 
analytiskt synsätt för den del av syftet som fokuserar på att analysera hur andra kommuner 
gått tillväga vid implementeringen av ett EIS. Ett mer analytiskt orienterat synsätt 
tillämpades även vid den analys som byggde på intervjun med den externa 
verksamhetskonsulten som medverkat vid ett flertal implementeringar. Arbnor och Bjerke 
(1994) framhåller att ett analytiskt synsätt är lämpligt att använda då man vill förklara 
bakomliggande orsaker till ett visst samband. Eftersom att vi i detta delsyfte inte ville 
fokusera på användarnas subjektiva upplevelser, utan identifiera faktorer som påverkar 
implementeringens genomförande, ansåg vi att ett mer analytiskt orienterat synsätt var mest 
passande.  
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2.1.3 Forskningsstrategi  
Vi antog den forskningsansats som innebar att man inledningsvis bygger upp en teoretisk 
referensram för att sedan, utifrån denna referensram, samla in det empiriska material som 
behövs för att kunna erhålla den förståelse som önskas. Uppsatsen baserades i huvudsak på 
en deduktiv forskningsstrategi. Med hjälp av de teorier som funnits oss tillhanda har vi 
identifierat ett antal faktorer som är kritiska vid implementering av EIS. Utifrån dessa 
faktorer utformades tre intervjuguider som låg till grund för den empiriska insamlingen. 
Den första intervjuguiden (se bilaga 1) har använts för att kartlägga upplevelser kring EIS 
utifrån användarnas perspektiv. Den andra intervjuguiden (se bilaga 2) låg till grund för den 
analytiska delen som syftar till att analysera hur tre andra kommunala verksamheter som 
framgångsrikt implementerat ett EIS gått tillväga vid implementeringen. Den tredje 
intervjuguiden (se bilaga 3) låg även den till grund för den analytiska delen och var 
framtagen för intervjun med en extern verksamhetskonsult, som ett komplement till de 
intervjuer som gjordes med kommunerna. Det empiriska materialet samlades sedan in och 
analyserades utifrån den teoretiska referensramen, som sedan låg till grund för 
uppbyggnaden av en modell för implementering. Om avvikelser mellan empiri och teori 
uppstod avspeglades detta i vår modell för implementering. 
 
Genom att endast studera en undersökningsenhet ansåg vi att vi inte skulle kunna erhålla en 
nog djupgående förståelse kring hur man implementerar EIS på ett framgångsrikt sätt. Vi 
ville få en mer nyanserad bild inom området och den rådande problematiken, vilket enligt 
Yin (2007) bäst kan uppnås genom en fallstudie. 
 
Denna studie syftade till att undersöka flera utvalda underökningsenheter. Delsyftet som 
fokuserade på att karlägga användarnas upplevelser utgjordes av en undersökningsenhet. 
För att få en ökad förståelse kompletterade vi vår studie genom att undersöka tre kommuner 
där implementering redan genomförts, vilket utgjorde den andra undersökningsenheten. 
Den verksamhetskonsult som varit delaktig vid implementering utgjorde den tredje 
undersökningsenheten. I och med denna utformning var detta en flerfallsstudie (Yin, 2007).  
 

2.2 Val av fallstudieobjekt 

Genomslaget bland kommuner som implementerat e-Handel har varierat och 
implementeringen har i sig spelat en avgörande roll för hur flitigt systemet används samt 
vilka ekonomiska effekter som uppnåtts. För att kunna besvara vår undersökningsfråga som 
syftade till att beskriva vad som är kritiskt vid implementering av EIS i en kommunal 
verksamhet valdes ett antal kriterier som skulle uppfyllas vid val av fallstudieobjekt. Vi 
ville att utgångspunkten skulle vara en kommunal verksamhet där begreppet e-Handel har 
fått en praktisk betydelse men där användningsgraden inte nått önskad nivå. Detta för att 
kunna fånga användarnas erfarenheter och upplevelser inom ämnet som kan bidra till en 
ökad förståelse samt ett bättre resultat för vår studie. Vi ville även analysera hur tre andra 
kommuner, som varit framgångsrika med implementeringen, gått till väga.  
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Utifrån dessa kriterier valde vi Luleå Kommun som huvudobjekt.  Kommunrevisionens 
granskning av Luleå Kommuns upphandlingsverksamhet har visat på att e-Handeln i 
kommunen ännu inte nått sin fulla effektiviseringsgrad. Det har i kommunen varit upp till 
varje beställare att avgöra om man vill effektivisera sina beställningsrutiner, med hjälp av 
kommunens e-Handelssystem. Det finns därför anledning att vidta åtgärder för att öka 
användningen. Vi har varit i kontakt med Elisabet Persson Ståhl, projektledare vid 
implementering av e-Handel samt Emma-Kristin Larsson, delprojektledare som hjälpt oss 
hitta lämpliga intervjuobjekt. Äldreboenden som lyder under Luleå Kommuns 
socialförvaltning har användare som i stor utsträckning använder det befintliga e-
Handelssystemet. Genom utförandet av intervjuer med åtta av dessa användare erhöll vi en 
djupare förståelse kring användarnas upplevelser.  
 
Slutligen gjordes en intervju med Stefan Norr, verksamhetskonsult som varit delaktig vid 
implementering i flera av Sveriges Kommuner, för att få en extern och objektiv bild inom 
ämnet. Stefan Norr hjälpte oss även att identifiera tre av de kommuner som enligt vår 
definition genomfört en framgångsrik implementering av e-Handel. Dessa tre var 
Eskilstuna- och Kungsbacka Kommun samt Malmö Stad.  

2.3 Litteratursökning 

Arbetet inleddes med en omfattande litteratursökning inom databaserna Lucia, Libris, 
Emerald samt Business Source Elite (Ebsco). Databaserna Lucia och Libris användes i 
huvudsak för att finna relevant litteratur. Den litteratur som inte fanns tillgänglig på plats, 
beställdes vid Luleå tekniska universitets bibliotek. Databaserna Emerald och Ebsco 
användes främst för sökandet av vetenskapliga artiklar. Referenslistorna i den aktuella 
litteraturen har genomsökts för att härleda oss fram till ytterligare litteratur inom det 
utvalda ämnesområdet. Detta för att vidga vår sökning och för att kvalitetssäkra källornas 
kvalité. De sökord som användes var e-Handel, implementering, offentlig verksamhet, 

ekonomiska informationssystem, förändring, ändrade rutiner och de engelska orden som 
användes var e-commerce, organizational change, reform, public sector, implementation, 

information technology samt information systems. Litteratursökningen avslutades när flera 
av artiklarna refererade till varandra och vi hade tillräckligt med information för att fylla 
den teoretiska referensramen.     

2.4 Empiriskt tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenterar vi hur vår empiriska insamling gått till. Vi beskriver 

insamligsmetoden, intervjuernas genomförande och slutligen diskuteras tolkningen av 
empirin. 

2.4.1 Insamlingsmetod 
Med utgångspunkt i uppsatsens syften, valda forskningsstrategier och ansats samt den valda 
undersökningsfrågan ansåg vi att intervjuer var den mest lämpliga insamlingsmetoden. 
Utifrån den valda forskningsstrategin kräver en fallstudie intervjuer med de berörda 
aktörerna (Yin, 2007). Det är även av betydelse för studiens innehåll och trovärdighet att få 
utförliga svar vilket enligt Denscombe (2000) intervjuer bäst kan ge. 
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Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som enligt Denscombe (2000) ger mer 
utrymme för en djupare förståelse. Denna typ av intervju har en karaktär som syftar till att 
upptäcka snarare än att kontrollera (ibid). Valet av intervju ansåg vi även stämma överens 
med aktörssynsättet som vi tillämpat i denna studie. I de intervjuer som syftade till att 
kartlägga upplevelser inom den kommunala verksamhetens befintliga system fick den 
semistrukturerade intervjumetoden sträva mot det ostrukturerade hållet.  
 
De intervjuer som syftar till att analysera hur tre andra kommunala verksamheter har 
genomfört implementeringen samt intervjun med verksamhetskonsulten Stefan Norr, fick 
stäva åt det mer strukturerade hållet (se figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1  Val av forskningsintervjuer  

       
 
Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är enligt Denscombe (2000) 
personliga intervjuer och denna intervjumetod stämmer väl överens med aktörssynsättet 
som vi valt att tillämpa i denna studie (Arnor och Bjerke, 1994).  

2.4.2 Intervjuernas genomförande 
Vi genomförde totalt tolv intervjuer. Fyra av dessa gjordes över telefon och åtta 
genomfördes personligen. Intervjuerna inom Luleå Kommun gjordes med personal från 
fyra olika äldreboenden. På äldreboende A och B genomfördes intervjuerna i grupp med två 
respektive tre användare. Telefonintervjuer gjordes med projektledare från Eskilstuna 
Kommun, Kungsbacka Kommun, Malmö Stad samt verksamhetskonsulten Stefan Norr (se 
bilaga 4).  
 
Samtliga personliga intervjuer hade samma struktur och den framtagna intervjuguiden 
följdes. Telefonintervjuerna med de utvalda kommunerna hade samma struktur och följde 
den framtagna intervjuguiden som var indelad i teman utefter den teoretiska referensramen. 
Slutligen genomfördes den sista intervjun med Stefan Norr och även denna intervju följde 
den framtagna intervjuguiden. Eftersom att intervjuerna var semistrukturerade användes 
intervjuguiden som stöd där det fanns utrymme för diskussion och vidareutveckling av 
frågorna. Alla intervjuer spelades in med ljudupptagare med samtycke av intervjuobjekten, 
för att underlätta och kunna bearbeta det empiriska materialet.   

Intervjuer inom Luleå Kommun 

   Intervjuer med tre andra Kommuner 
med framgångsrik implementering 

   Intervju med Stefan Norr, 
Verksamhetskonsult vid implementering 

Ostrukturerad intervju 
 

Semistrukturerad 
intervju 

Strukturerad intervju 
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2.4.3 Tolkning av det empiriska materialet   
Alla intervjuer behandlades var för sig i ett empiriskt kapitel där en tydlig åtskillnad gjordes 
på de intervjuer som rörde vår huvudundersökningsenhet (Luleå Kommun) och de övriga 
tre kommunerna (Malmö Stad, Eskilstuna Kommun och Kungsbacka Kommun). 
Ljudfilerna från intervjuerna överfördes till datorn. Båda författarna lyssnade tillsammans 
på de inspelade intervjuerna, detta för att undvika risken att gå miste om viktig information.  
 
Dessa filer delades med hjälp av ett ljudprogram upp till mindre filer utifrån de 
identifierade teoretiska faktorerna, där båda författarna tillsammans tolkade svaren och 
gemensamt avgjorde vart uppdelning skulle ske. Totalt skapades sex mappar med 
benämningarna, ’attityder och motstånd’, ’ledningens roll och mål’, ’kommunikation och 
delaktighet’, ’förståelse och medvetenhet’, ’tekniska aspekter’ samt ’övriga’ synpunkter, 
och dessa mappar ”fylldes” med de delade ljudfilerna. All övrig information som inte 
kunde härledas till implementeringen togs bort. Denna ljuduppdelning underlättade arbetet 
att urskilja och transkribera relevant information till vårt arbete.   

2.5  Metodproblem 

Eftersom att denna studie i huvudsak hade ett aktörssynsätt kan man i vanlig mening inte 
föra en diskussion kring validitet och reliabilitet. Genom detta synsätt skapas verkligheten 
tillsammans med författarna och aktörerna. De personliga intervjuerna som genomfördes 
byggde på aktörernas synpunkter och upplevelser vid det aktuella tillfället (Denscombe, 
2000). Enligt Denscombe (2000) medför personliga intervjuer sällan en objektiv bild och 
om andra forskare hade genomfört samma intervjuer skulle med största sannolikhet 
resultatet ha blivit annorlunda vilket även påvisar avsaknaden av reliabilitet.  
  
Arbnor och Bjerke (1994) beskriver några valideringstekniker som benämns praktisk och 
vetenskaplig process- och resultatvalidering, vilka kan användas för att reducera 
metodproblem. Enligt Arbnor och Bjerke (1994) kommer en praktisk processvalidering till 
stånd genom de normala återföringsmekanismerna som finns när människor interagerar 
socialt med varandra och praktisk resultatvalidering är en kombination av en pragmatisk 
inställning och strävan efter att skapa dialektisk spänning för fortsatt dialog. Den 
vetenskapliga processvalideringen kommer till stånd då man tydligt i studien kan visa hur 
olika tolkningsmönster vuxit fram. Författarna menar vidare att vetenskaplig 
resultatvalidering visar på hur resultatet förhåller sig till redan befintliga kunskaper.  
 
I vår studie har den praktiska processvalideringen fått betydelse då vi försökt skapa en 
trivsam och trygg miljö för aktörerna genom att de personliga intervjuerna genomförts på 
intervjuobjektens arbetsplats. Genom att låta aktörerna först själv berätta om sina 
upplevelser kring e-Handel, skapades ett förtroende mellan författarna och aktörerna.  Vi 
erbjöd intervjuobjekten anonymitet för att känslig information skulle kunna delges oss. 
Ytterligare ett tecken på att förtroende skapats var att aktörerna ville fortsätta samtala även 
efter det att den formella intervjun avslutats. Vår bedömning var att detta bidrog till en 
bättre praktiska processvalidering. Vi deltog även i en utbildningsdag om e-Handel. Denna 
utbildningsdag ansåg vi vara ett tillfälle att skapa ett förtroende till vårt 
huvudundersökningsobjekt Luleå Kommun, där vi även kunnat få en praktisk inblick i hur 
ett e-Handelssystem kan vara uppbyggt.   
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt bygger vi upp och presenterar den teoretiska referensramen som vår studie 
bygger på. Vi inleder med att kort beskriva vad som är specifikt för kommunala 

verksamheter, för att vidare redogöra för hur förändringar kan ses ur ett institutionellt 
perspektiv. Detta efterföljs av en kortare presentation över vilka förändringstyper som kan 

äga rum inom en organisation. Slutligen beskrivs vad som är kritiskt för att lyckas med ett 
implementeringsprojekt. 

 

3.1 Kommunal verksamhet  

För denna studies syfte känns det angeläget att inleda teorikapitlet med att presentera sådant 
som är specifikt för kommunala verksamheter samt för att förstå förändringar i denna 
kontext. Boyne (2002) menar på att den kommunala verksamheten ofta är mer byråkratisk 
än privata organisationer. Kommuner är politiskt styrda organisationer, vilket innebär att 
alla viktiga beslut tas av kommunala beslutande politiska organ så som nämnder, 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige (Borg, 1996). Under de senaste två decennierna 
har den kommunala verksamheten genomgått en omfattande förändringsprocess. 
Exempelvis har verksamheter lagts ut på entreprenad och nya beställar- och 
upphandlingsmodeller införts (Blomqvist, 1996). Dessa reformer kan enligt Almqvist 
(2006) sammanfattas under benämningen New Public Management (NPM). NPM är enligt 
Montin (1993) ett samlingsbegrepp för marknadsorienterade organisationsidéer inom 
kommunal och annan offentlig verksamhet.  
 
Christensen, Laegreid, Roness & Røvik (2005) visar på en annan viktig skillnad mellan 
privata och offentliga organisationer. Författarna menar på att offentliga organisationer 
måste vara multifunktionella vilket innebär att de måste ta hänsyn till politisk styrning och 
lojalitet, kontroll, öppenhet samt offentlighet och kostnadseffektivitet. Som vi nämnt 
tidigare kommer det från den 1 juni 2008 finnas ett lagkrav på alla statliga myndigheter att 
hantera sin fakturering elektroniskt. Detta är ett exempel på ovan förda resonemang, där 
även e-Handel, som länge använts inom privata organisationer, kommer att få mer utrymme 
inom den offentliga sektorn.     

3.2 Förändringar ur ett institutionellt perspektiv 

Svårigheter med förändringar kan härledas till idén om institutionell teori. Förändringar bör 
enligt Burns och Scapens (2000) studeras genom organisationernas rutiner och regler samt 
den institutionaliseringsprocess som ägt rum inom organisationen. Människors aktiviteter 
som består av tankar och handlingar upprepas och skapar rutiner och regler som samverkar 
med varandra vilket i sin tur skapar institutioner, medan institutionerna i sin tur påverkar 
utvecklingen av regler och rutiner (ibid).  Reglerna är enligt författarna formellt antagna 
inom organisationen och kan införas vid en given tidpunkt medan rutinerna är de verkliga 
handlingsmönstren inom organisationen som skapas i en pågående process. När en 
förändring uppstår påverkar dessa organisationens befintliga regler och rutiner. Burns och 
Scapens (2000) menar dock att reglerna måste förändras med hjälp av människornas tankar 
och handlingar, det vill säga deras rutiner, men att det tar tid att ändra rutiner som i sin tur 
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påverkar reglerna. Författarna menar vidare att de befintliga rutinerna endast kan ändras 
efter återkommande aktiviteter där människors tankar påverkar deras handlingar. Detta i sin 
tur leder till att nya vanor skapas och bildar en återproduktion av rutiner som efter tid 
slutligen institutionaliseras (Burns & Scapens, 2000). Svårigheten, enligt Modell (2007) 
uppstår när den institutionella teorin ställs mot antagandet att förändringar är rationellt 
planerade, linjära processer som fortskrider utan avbrott eller oavsiktliga konsekvenser, där 
hänsyn inte tas till att förändringen hos människorna inom organisationen inte på ett 
rationellt och förutsägbart sätt kan accepteras.  

3.3 Perspektiv på organisatorisk förändring 

Enligt Jacobsen (2005) kan förändringar ske på många olika sätt. Författaren menar att det 
finns ett antal ”motorer” som ligger bakom och driver förändringar. Det finns fem generella 
motorer, som kan sammanfattas i fem olika förändringsmodeller. Dessa modeller är 
’planerad förändring’, ’förändring som livscykel’, ’förändring som evolution’, ’förändring 
som dialektisk process och maktkamp’ samt ’förändring som tillfällighet’ (ibid). Vi 
kommer i denna studie endast beskriva den första modellen som är planerad förändring.  
 

Planerad förändring 
Denna typ av förändring sker därför att människor upptäcker att det finns vissa problem 
som de avser att lösa samt som de även tillämpar vissa lösningar på. Detta synsätt bygger 
på att det finns vissa intentioner, syften samt mål med förändringen. Det innebär att 
människorna eller gruppen bakom förändringarna har analyserat situationen och kommit 
fram till att det finns brister och att det finns möjlighet att förbättra detta. Inom denna 
förändringsmotor eller modell finns det ett antal faser som organisationen går igenom (se 
figur 2).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2  Centrala faser i en planerad förändringsprocess (Jacobsen, 2005, s. 21) 

 

 

• Fas 1 
Aktörerna inom eller utanför organisationen upptäcker att ”saker och ting inte går som de 
ska”. I och med denna insikt kommer organisationen känna ett behov av en förändring för 
att råda bot på dessa problem. 
 

• Fas 2  
I denna fas kommer organisationen att analysera var det verkliga problemet ligger. Här 
utför man kartläggningar genom intervjuer och frågeformulär med mera. Efter 

Fas 1 
Diagnos- insikt 
om att det 
föreligger ett 
förändrings 
behov, upp-
levda problem 
och/eller 
möjligheter. 

Fas 2 
Lösning, 
beskrivning av 
ett önskvärt 
framtida 
tillstånd och en 
plan för att 
komma dit. 

Fas 3 
Genomförande 
av planerade 
åtgärder – 
interventioner i 
organisationen. 

Fas 4 
Evaluering/ut- 
värdering av 
om åtgärderna 
verkar som 
planerat samt 
stabilisering av 
det nya 
tillståndet.  
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kartläggningen utarbetar man en rad olika lösningsförslag och slutligen väljer man det 
förslag som kan komma att leda till problemlösning. 
 

• Fas 3 
I inledningsskedet i denna fas utarbetar man en plan för hur förändringen skall genomföras. 
Man sätter upp en tidsplan, en plan över vilka aktiviteter som skall utföras samt vem som 
skall ha ansvaret för förändringen. Därefter genomför man förändringen och de planerade 
aktiviteterna sätts i verk. 
 

• Fas 4 
I denna fas skall man inom organisationen ha utvärderat om förändringen fått de effekter 
man önskat i fas 2. Har man uppfyllt målen och är problemen åtgärdade?    
 

Att implementera ett EIS i en organisation skall enligt Vimarlund (2006) ses som en 
verksamhetsförändring och vi ser detta som en planerad förändring i fas tre. Många gånger 
implementeras EIS för att effektivisera vissa processer inom en organisation (O’Donnell & 
Stewart, 2007). Det kan exempelvis vara ineffektiv affärskommunikationshantering. 
Intentionen med denna förändring blir då att förbättra och effektivisera dessa processer. 
Implementering av EIS hör, som figur 3 visar till fas tre.  

3.4 Kritiska framgångsfaktorer vid verksamhetsimplementering 

Det är enligt Griffiths och Waldersee (2004) ofta inte strategin till varför man har valt att 
genomföra en förändring som det är fel på, utan problematiken ligger i hur man skall 
implementera och kommunicera ut förändringen på operativ nivå. Vi har i litteraturen 
rörande implementering av EIS och organisatoriska förändringar identifierat följande fem 
faktorer eller teman som bör beaktas vid implementering. Vi kommer i följande kapitel 
närmare presentera hur dessa faktorer påverkar implementering. 
 
Faktorer att beakta vid implementering: 

• Attityder och motstånd  
• Förståelse och medvetenhet                   
• Ledningens roll och mål  
• Kommunikation och delaktighet  
• Tekniska aspekter   

       

3.4.1 Attityder och motstånd  
Balogun och Hope Hailey (2004) menar att de flesta hinder som uppkommer vid förändring 
härrör från organisationens befintliga organisationskultur. Det finns enligt författarna 
trögheter i organisationer som begränsar både anpassning och förändring. Oreg (2003) 
menar att motstånd vanligtvis är det första hindret som uppkommer vid planerade 
förändringar. Detta är något som enligt författaren uppstår för att organisationens och den 
enskilde medarbetarens mål och önskningar inte alltid överensstämmer. Motstånd orsakas 
och uppkommer på grund av människors oro gentemot något som för denne är okänt (ibid). 
Oavsett vad anledningen är till att motstånd bland de anställda uppkommer är det enligt 
Nikolaou och Vakola (2005) nödvändigt att övervinna detta motstånd och erhålla stöd för 
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förändringen bland de anställda för att förändringsprocessen skall kunna genomföras. 
Fredholm (2002) framhåller att anställda ofta har en konservativ inställning till förändringar 
och att det är en svår process att förändra arbetssätt och inarbetade rutiner.  
 
Enligt Nikolaou och Vakola (2005) kommer attityder hos de anställda att ha en avgörande 
betydelse för hur väl förändringen och implementeringsprocessen lyckas. Författarna menar 
att attityder gentemot förändring kommer att påverka implementeringen på flera olika sätt. 
Negativa attityder kan leda till stress i dagliga situationer. Stress kan i sin tur leda till låg 
motivation, låg moral och slutligen låg effektivitet (ibid). Detta innebär att stress redan 
innan det praktiska användandet påbörjats, kan ha en negativ effekt på medarbetarna. 
Jacobsen (2005) framhåller att medarbetarna, i och med stress och oro kan komma att gå 
miste om de fördelar som systemet medför. Nikolaou och Vakola (2005) menar att positiva 
attityder till förändringen kan komma att leda till att målen uppfylls samt att 
implementeringen lyckas. En positiv attityd gör att man lättare kan ta till sig de fördelar 
som förändringen för med sig (ibid). Enligt författarna finns det ett starkt samband mellan 
användarnas attityder och motstånd till förändringen. Det kan därför vara viktigt att redan i 
ett tidigt skede försöka påverka de attityder som finns inom organisationen så att 
eventuellt motstånd minimeras (Jacobsen, 2005). 
  
Andersen, Birchall, Jessen och Money (2006) menar dock att det inte bara handlar om 
användarnas attityder gentemot systemet. Attityden och motivationen inom 
projektimplementeringsgruppen är även kritiska för ett lyckat projekt. Författarna menar 
vidare att personerna som ansvarar för implementeringen har den viktigaste rollen eftersom 
att de besitter den största kunskapen vilket i sin tur innebär makt. Enligt Andersen et al. 
(2006) måste denna grupp präglas av positiva attityder gentemot förändringen eftersom att 
dessa attityder kommer att förmedlas ut i organisationen.  

3.4.2 Förståelse och medvetenhet 
Antoni (2004) framhåller att en förankring hos medarbetarna om vad förändringen innebär 
är en central aspekt för att möjliggöra en framgångsrik implementering. Författaren menar 
vidare att det i en organisation kan vara svårt att skapa stöd för en åtgärd bland de anställda, 
men eftersom en organisation ytterst utgörs av individer är detta av största betydelse. 
Antoni (2004) framhåller att det finns ett behov av information om innebörden av 
förändringsåtgärderna, hur organisationen och den enskilda individen påverkas och vad 
organisationen vill uppnå. Vidare menar författaren att öppenhet och ärlighet är faktorer 
som är nödvändiga, även om det kan innebära vissa nackdelar för de inblandade. Ledningen 
kan välja att inte delge all information för att exempelvis undvika eventuella konflikter med 
dem som berörs av förändringen (ibid). Betydelsen av ärlighet är kopplad till vikten av 
förtroende för informationen. Användarna måste uppleva att de kan lita på den information 
som ledningen delger dem.   
     
Genom att skapa förståelse om vilka fördelar som finns med exempelvis ett nytt 
informationssystem eller förändrade arbetsrutiner skapas incitament för en ökad 
användning (Nikolaou & Vakola 2005). Problemet är enligt Griffiths och Waldersee (2004) 
att användarna ofta inte inser behovet eller nödvändigheten av förändringen.  
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Att informera användarna genom utbildningar, seminarier eller workshops är enligt 
Nikolaou och Vakola (2005) bara några metoder som kan användas. Vissa användare kan 
uppleva utbildningar och workshops som ett stressmoment eftersom de kan hamna i 
situationer som de upplever att de inte kan kontrollera, exempelvis där nya metoder eller 
arbetssätt introduceras.  
  
Användarna måste förstå vilka relationer som finns mellan olika processer och vilka 
synergieffekter som kan uppnås mellan dessa (O’Donnell & Stewart, 2007). Genom denna 
insikt blir, enligt författarna, användarna medvetna om systemets fulla potential och hur 
man som individ kan utnyttja systemet på ett så effektivt sätt som möjligt.        

3.4.3 Ledningens roll och mål 
Under en planerad förändringsåtgärd har ledarskapet en betydande roll om inte en helt 
avgörande, eftersom det svarar för att utforma processer och strategier på ett sådant sätt 
som kan stödjas av användarna (Antoni, 2004). Vid implementeringen av ett ekonomiskt 
informationssystem är det enligt Olson och Rosacker (2008) mycket viktigt att man 
tillsätter en projektledningsgrupp som ansvarar för implementeringsprocessen. I en 
kommunal verksamhet fattas de övergripande besluten på politisk nivå där 
förvaltningsledningarna inte är delaktiga (Borg, 1996). I och med detta har 
projektledningsgruppen en väldigt viktig roll vid implementeringen då de skall fungera som 
en brygga mellan beslutsfattarna och den operativa verksamheten. Projektledningsgruppens 
funktion i detta sammanhang är enligt Burke (2002) att förankra förändringen genom att 
informera, motivera, skapa förtroende och bemöta individuella reaktioner. 
  

Att hantera en förändring handlar om att hantera människor och att ta fram strategier för 
dessa förändringar är idag viktigare än någonsin, enligt Brightman och Moran 
(2000). Enligt författarna måste projektledningen i ett inledande skede i 
implementeringsprocessen säkerställa att den planerade förändringen står i linje med 
organisationens övergripande strategiska mål. Burke (2002) menar att om de 
implementeringsansvariga inte lyckas förmedla budskapet om varför man initierar en 
förändring och har en tydlig strategi och målsättning, kommer projektet att misslyckas.  
 
I ett inledande skede vid implementeringen är det, enligt Brightman och Moran (2000), 
viktigt att projektledningen förstår den nuvarande arbetssituationen. Enligt författarna kan 
projektledare erhålla denna insikt genom att gå ut i verksamheten och föra en dialog med 
användarna för att på så sätt identifiera befintliga arbetsrutiner och arbetsprocesser. 
Brightman och Moran (2000) framhåller att det handlar om att kartlägga både sådant som 
fungerar bra och sådant som fungerar mindre bra, men kan förbättras.  
 
Brightman och Moran (2000) lyfter även fram aspekten med projektledarens inställning till 
rollen som chef eller ledare vid implementering och förändring. Det är enligt författarna 
viktigt att projektledaren känner sig trygg som ledare och är redo att axla de utmaningar 
som uppdraget innebär. En entusiastisk och hängiven projektledare som brinner för sitt 
uppdrag kommer också att bli en framgångsrik projektledare som lätt får med sig 
organisationen (ibid). Brightman och Moran (2000) menar att en bra projektledare fostrar 
och skapar en atmosfär som möjliggör och stimulerar nya tankesätt och uppmuntrar till 
effektivisering av rutiner och processer.  
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3.4.4 Kommunikation och delaktighet 
Att informera organisationen men framför allt användarna om förändringen är något som 
Brightman och Moran (2000) i sin studie identifierat som kritiskt. Även om det skulle vara 
genomförbart för projektledningsgruppen att driva igenom förändringar på egen hand är det 
självklart en stor fördel om användarna också stöttar den.  
 
Brightman och Morans (2000) studie visar på att användarna ofta önskar att en öppen 
dialog skall föras med ledningen om vad förändringen innebär och hur den kan komma att 
påverka dem. Dialogen mellan ansvariga för implementeringen och användarna är 
enligt författarna en möjlighet för medarbetarna att uttrycka både rädsla och 
förhoppningar. Problemet är dock att många chefer och ledare undviker denna viktiga 
dialog på grund av oro för att möta motstånd och ovilja till förändringen (ibid). Om 
förändringen på något sätt hotar individens känsla av kontroll kommer förändringen enligt 
författarna att mötas med motstånd. För att komma till bukt med detta problem menar 
Brightman och Moran (2000) att det är viktigt att beakta faktorer så som utbildning och 
träning under förändringen så att känslan av förlorad kontroll elimineras.  
 
Att involvera användarna och göra dem delaktiga i implementeringsprocessen är enligt 
Baronas och Louis (1988) inte något nytt påfund utan har länge konstaterats vara en kritisk 
faktor för en lyckad implementering. Att införa ett nytt ekonomiskt informationssystem 
medför en förändring av befintliga och inarbetade arbetsrutiner, vilket kan innebära en 
känsla av osäkerhet hos användarna (Vimarlund, 2006). Nya system och ändrade rutiner 
innebär enligt O´Donnell och Stewart (2007) en period av osäkerhet, stress, lärande och 
anpassning. Generellt sett undviker människor situationer där de känner sig osäkra eller 
obekväma (Lindvall, 2001).  
 
Att involvera och engagera användarna redan tidigt i implementeringsprocessen är ett sätt 
att eliminera osäkerhet och återskapa en känsla av kontroll. Brightman och Moran (2000) 
menar att genom involvering väcks ett intresse för förändringen hos de anställda och att 
efterfråga användarnas kunskaper och erfarenheter kan till och med leda till en positiv 
förändringsattityd. Lindvall (2001) framhåller att medarbetarnas delaktighet i ett tidigt 
skede i förändringsarbetet kan medföra att implementeringen av det nya systemet sker 
snabbare. Delaktighet uppnås via medskapande som i sin tur ger utveckling av användarna 
och verksamheten (ibid). Lindvall (2001) menar även att när medarbetarna engageras och 
informeras kan de känna kontroll över situationen och det finns möjlighet att påverka sina 
arbetsförhållanden. Om användarna av det nya systemet involveras och informeras kan det 
enligt O’Donnell och Stewart (2007) leda till att systemet i större utsträckning också 
accepteras och används.   

3.4.5 Tekniska aspekter  
Som vi beskrivit tidigare finns det många likheter mellan införandet av EIS och en 
organisatorisk förändring eftersom att det ofta resulterar i nya arbetssätt och rutiner 
(Vimarlund, 2006). Det finns dock en stor skillnad mellan en renodlad organisatorisk 
förändring och denna typ av förändring, och det är de tekniska aspekterna (ibid). Trots att 
man måste beakta alla faktorer vi beskrivit ovan har den tekniska aspekten stor betydelse 
för en lyckad implementering av EIS. Denna faktor är nära sammankopplad med de övriga 
och den syftar till att man måste försäkra sig om att systemet fungerar på ett tillförlitligt sätt 
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(O’Donnell & Stewart 2007). Systemet måste enligt O’Donnell och Stewart (2007) vara 
användarvänligt samt relativt snabbt eftersom att det skall upplevas som en effektivisering 
av tidigare arbetsprocesser. Är systemet svårt att hantera är det lätt att man faller 
tillbaka i gamla rutiner och systemet förlorar användare (Fredholm, 2002). 
 
Enligt Mouritsen och Munro (1996) finns det både ’utvecklare’1 och ’användare’2 av ett 
system. Utvecklarna kan i detta fall dels vara programutvecklarna men även 
företagsledningen och användarna är personalen ute på förvaltningarna. Det kan enligt 
författarna ofta uppstå ett gap mellan dessa aktörer eftersom att utvecklarna ibland inte kan 
bemöta de behov som finns hos användarna. Detta kan bero på okunskap kring användarnas 
egentliga behov samt en osymmetrisk kunskap om systemet mellan utvecklarna och 
användarna (ibid). För att överhuvudtaget lyckas med implementeringen av ett EIS måste 
man se till att systemet är utvecklat och genomarbetat tillsammans med användarna för att 
kunna tillgodose deras behov (O’Donnell & Stewart, 2007).  Författarna menar vidare att 
det är oerhört svårt för ledningen att motivera ett användande då det finns brister i systemet 
som bidrar till motsatta effekten av införandet. Mouritsen och Munro (1996) för även ett 
resonemang som lyfter fram problematiken kring vem som skall hållas ansvarig för om 
systemet inte accepteras och används. Författarna menar att det kan uppstå en situation där 
utvecklarna skyller den bristande användningen på användarna medan användarna skyller 
den bristande användningen på utvecklarna. Detta är ett dilemma och problem som kan 
vara nödvändigt att beakta vid implementering av EIS (ibid).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Engelskans builders, Nationalencyklopedin  
2 Engelskans users, Nationalencyklopedin  
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Inledningsvis introducerades en kortare beskrivning av vad som är specifikt för kommunala 
verksamheter samt hur förändringar kan ses ur ett institutionellt perspektiv.  Vidare 
fastställdes att implementering av EIS är en planerad förändring i fas tre. Det centrala i den 
teoretiska referensramen är de fem faktorer som sammanfattats i figur 3 där pilarna 
symboliserar Jacobsens (2005) planerade förändringsprocess. Modellen omges av en ram 
som benämns ’Den Kommunala verksamheten’ och illustrerar förändringar i ett kommunalt 
kontext, som beskrivits i 3.1. Denna figur har varit vår utgångspunkt när vi tolkat det 
empiriska materialet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3  Implementeringsfaktorer

Den Kommunala verksamheten 

Fas 3 Fas 4 Fas 1 Fas 2 

Verksamhets-
implementering av  

EIS Attityder & 
motstånd 

Ledningens roll 
& mål 

Förståelse & 
medvetenhet 

Kommunikation 
& delaktighet 

Tekniska 
aspekter 
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4 Empiri 

Vi kommer i denna empiriska presentation beskriva användarnas upplevelser kring det 

befintliga inköpssystemet Intrade, samt lyfta fram de synpunkter som framkommit kring 
ett nytt system. Samtliga äldreboenden beskrivs med fiktiva namn och i den löpande 

texten kommer personalen som medverkande under intervjuerna att benämnas som 
användare. Den senare delen av empirin beskriver hur tre andra kommuner arbetat med 

implementeringen. Slutligen klargörs det för vad verksamhetskonsulten anser vara de 
viktigaste faktorerna vi implementering av e-Handel  

 

4.1 Socialförvaltningen och Luleå Kommuns äldreboenden 

Socialförvaltningen ansvarar för den sociala omsorgen i Luleå Kommun. Äldreboende 
som verksamhetsområde lyder under denna förvaltning. Äldreboendena är en verksamhet 
som i stor utsträckning använder sig av e-Handel. De största inköpsposterna är livsmedel, 
inkontinensartiklar samt diverse engångsartiklar och kontorsmaterial.   

4.1.1 Äldreboende A:s upplevelser kring e-Handel 
Information var för användarna ett nyckelord som återkom gång på gång. I och med 
införandet av Intrade upplevde användarna att de inte erhållit någon direkt förklaring till 
varför man skulle frångå de traditionella beställningssätten via telefon, fax och hämtköp. 
Att förändra den befintliga inköpsprocessen har enligt användarna varit svårt och än idag 
känns användandet av Intrade, trots att man kan se de positiva fördelarna, som ett 
tröskverk.  
 

"…många gånger kan det vara svårt att vara jättepositiv för man känner, ååå, ännu 
en grej…" Användare A 

 
Trots att inget syfte med e-Handel kommunicerats ut kunde användarna tänka sig att 
systemet infördes för att effektivisera inköpen, samt för att man skulle få bättre kontroll 
över vad som beställs. Det fanns dock bristande kunskap kring andra fördelar, så som 
bättre underlag för ekonomisk styrning, mer korrekta konteringar, förenkling vid 
budgetering samt högre grad av köptrohet. Genom att ta del av information som besvarar 
frågan varför, ansåg användare A att de skulle få en helt annan inställning och attityd till 
e-Handelsystemet.   
 
Vid det första införandet av systemet fick användare A genomgå en utbildning där 
användaren fick lära sig hur de skulle göra inköpen. Användare A har sedan en tid 
tillbaka lärt upp andra personer på boendet för att de skall bli så många användare som 
möjligt. Användare A menade att de inte är fullärda för att de genomgått en halvdags 
utbildning. Det krävs ett pågående arbete för att känna sig trygg i en ny situation. 
Användarna ansåg att de många gånger fått dålig handledning, något de såg som en viktig 
faktor för att skapa trygghet vid beställningarna. Användarna önskade en ordentlig och 
grundlig genomgång av det nya systemet och få en möjlighet att prova det i en testmiljö. 
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Användarna upplevde att en instruktionsmanual skulle vara bra, som de själv kan bläddra 
och lära sig av. Det framgick även att användarna ville känna stöd och få en bra 
handledning även efter implementering, när de i det dagliga arbetet skall använda sig av 
e-Handelssystemet.  
 
Användare A och B upplevde att förändringar som påverkar arbetsrutiner ofta är jobbiga 
och innebär ett stressmoment. Trots detta ansåg användarna att en förändring många 
gånger kan vara bra efter ett tag, men det upplevs jobbigt under förändringsprocessen. 
Negativa attityder till förändring ansåg användarna ofta bottnar i rädsla av att utföra något 
som man inte är säker på. Denna rädsla blir ännu mer framträdande då någon form av 
teknologi är inblandad i förändringen. Användarna framhöll att många är oroliga för att 
göra fel vilket i sin tur leder till att man motvilligt använder systemet.  
 

"…vi som grupp bevakar vårt intresse och ....ja, lite vi mot dom…" Användare A 
 

"…vi har en massa sysslor på oss och många gånger är man negativ till att 

förändra sina rutiner…" Användare A 
 
Systemet i sig hade båda användarna många synpunkter på. De ansåg att ett nytt system 
absolut var nödvändigt samt att skillnaden mellan att använda Raindanceportalen 
(kommunens fakturaportal) och Intrade var som dag och natt. Användarna upplevde dock 
att användandet av e-Handel ofta leder till felaktiga beställningar och att det tar extremt 
lång tid att genomföra. Ett flertal olika inloggningar och ”trötta” datorer underlättar inte 
processen. Systemet är inte heller användarvänligt. Användarna upplevde att det många 
gånger blev felbeställningar på grund av att informationen i systemet varit för 
ofullständig eller svårförstådd. Användare B berättade att de många gånger sitter och 
kompletterar sina beställningar med antingen kataloger, följesedlar eller utskrivna 
varukorgar, vilket innebär ett tidskrävande dubbelarbete.  
 

”…jag måste lämna Intrade för att få den informationen jag behöver, då missar 

man hela tanken med det…” Användare B 
 
Användarna upplevde att resurserna måste vara anpassade efter deras behov. På detta 
boende ansåg användarna att det var en fördel då man fått tillgång till en dator i 
anslutning till den avdelning där man jobbar, för att inte behöva gå från avdelningen när 
beställningar skall göras.  

4.1.2 Äldreboende B:s upplevelser kring e-Handel  
Alla användare på äldreboende B var skeptiska till hela inköpsprocessen. Användarna 
ansåg att inköpen är tidskrävande och ett nödvändigt ont som tar mycket tid från 
kärnverksamheten. Användare C menade att de längre inte är undersköterskor utan skall 
utföra många andra arbetsuppgifter att det snart inte längre finns tid för att vårda de äldre. 
Användarna upplever inte heller att e-Handel har hjälpt dem påskynda inköpsprocesserna 
som man hade kunnat önska.   
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”…på något sätt har det här krypit in under skinnet på oss, som att det här skall ni 
göra, det är ert ansvar…” Användare C 

 
”…det betalar sig inte, varken i lönekuvertet eller någon annanstans, och det är ju 

också en besvikelse…” Användare C 
 
Användarna upplever att inköpen via e-Handelsystemet tar lång tid och är ett 
stressmoment. Den dåliga informationen i systemet leder till mycket dubbelarbete då man 
måste komplettera med kataloger och följesedlar. Avsaknaden av bilder på varorna som 
köps medför också en problematik då användarna upplever att det är som att köpa ”grisen 
i säcken”. Systemet innehåller en uppsjö av alternativ på samma typer av produkter som 
både är avtalade och icke avtalade. Valmöjligheterna blir för många och användarna 
upplever en stress över att välja ”rätt” alternativ. Det kan i dessa fall vara lättare att ringa 
en säljare och beskriva vad man vill beställa och där säjaren fattar beslutet. Användarna 
upplever att e-Handel många gånger är ett bra inköpsalternativ då man får en bra 
överblick över pris, avtalade produkter samt att man kan lägga beställningar i förväg 
vilket ofta underlättar vid semestertider, men att andra brister i systemet många gånger 
inte väger upp dessa fördelar.  
 
Användarna ställer sig kritiska till förändringar och är egentligen helt ointresserade. De 
upplevde att det finns information att tillgå men att de ofta ligger på deras ansvar att ta 
del av den. Användarna menade att de inte heller hade något intresse av att ta del av 
förändringar, utan såg förändringar som en ”syssla” utanför kärnverksamheten. Ingen av 
användarna kunde komma ihåg att de fått ta del av syftet till varför man valt att byta 
inköpsmetoder.  
 
Användare C introducerades till Intrade via en utbildning och det är sedan användare C 
som ”utbildat” de andra användarna på boendet. Nackdelen med detta upplevde 
användarna, var att i varje led som de utbildade någon ny faller information bort. Till slut 
är det endast grunderna om systemet som lärs ut, vilket innebär att bra funktioner i 
programmet som skulle kunna underlätta inköpen går om intet. Vid införandet av ett nytt 
system skulle användarna gärna gå en utbildning på boendet i sin normala arbetsmiljö där 
det finns möjlighet att ställa frågor och prova sig fram.  
   

”…suck, men så fungerar det ju inte, det är vi som får åka iväg…” Användare D 
 

En gemensam synpunkt hos alla användare var bristen på resurser. Användarna upplevde 
att det inte fanns datorer eller utrymme i en lugn miljö där de kunde genomföra sina 
inköp. Mycket spring från både boende och annan personal gav upphov till störningar 
under inköpsprocessen vilket medförde att inköpen tog längre tid. 
  

 ”…om ett krav skall ställas måste kommunen se till att det finns resurser för att 

genomföra det…” Användare C    
 

”…de lägger en massa arbetsuppgifter på oss, men vi får inga verktyg…” 
Användare E 
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4.1.3 Äldreboende C:s upplevelser kring e-Handel 
Användare F framhöll att användarna på boendet försöker att använda systemet då de gör 
inköp. Systemet är väldigt tidskrävande och trögt och användare F upplevde att det är för 
många inloggningar för att komma in i systemet och att detta är ett problem. Användare F 
tror att det skulle vara bra om man kunde minska antalet inloggningar och att systemet 
skulle anpassas för att bli mer användarvänligt. Användaren upplevde att systemet, trots 
att det är tidskrävande och inte så uppdaterat är bättre och mer effektivt än på det sätt som 
inköpen gjordes tidigare. Användaren ansåg att inköpsprocessen ändå går relativt fort, 
men att man fortfarande använder pärmar, något som användaren skulle vilja komma 
ifrån. Användaren berättade att det finns en osäkerhet bland de äldre användarna. 
Osäkerheten ligger främst i oron och rädslan att göra fel.  
 

”…inte är det så stenhårt på att använda e-Handelsystemet…”  Användare F 
 
Användaren menade att den utbildning som användarna på äldreboende C fick i samband 
med introduktionen till e-Handelssystemet var bristfällig. Man fick ingen information om 
varför nya inköps- och beställningsrutiner skulle införas. Den enda information som 
användarna på äldreboende C fick i samband med introduktionen var att systemet var den 
kanal som skulle användas för inköp och beställningar. Användaren framhöll att många 
användare på äldreboende C var rädda för förändringar som på något sätt påverkar deras 
arbetssituation. Användare F upplevde dock ingen rädsla i samband med förändringar, 
utan ansåg snarare att förändringar är något positivt och roligt. Användaren menade att 
oron och rädslan för det nya systemet samt att accepterandet hade kunna underlättas om 
användarna fått mer information om vad syftet med införandet var och hur det nya 
systemet skulle komma att påverka den enskilde användaren. En tydlig och öppen dialog 
och mer information tror användare A kan ha påverkat användningsgraden. 

4.1.4 Äldreboende D:s upplevelser kring e-Handel 
Användare G upplevde att det var roligt med förändrade rutiner, men att denna syn inte 
delades av alla användare på äldreboendet. Det var framför allt de äldre användarna och 
de som inte hade någon eller väldigt liten datorvana som upplevde förändringen av 
inköps- och beställarrutinen som jobbig. Trots att systemet fortfarande till viss del 
upplevs som besvärligt används det ändå i stor utsträckning och nästan alla inköp sker 
elektroniskt. Bara vid de tillfällen där systemet inte kan tillgodose användarnas 
inköpsbehov används alternativa beställningssätt så som telefon och fax. Användare G 
framhöll att man på äldreboende D anpassat sig till det krav som ställdes på att alla 
frekventa inköp skulle göras elektroniskt. Användare G berättade att enhetschefen för 
äldreboende D har haft en väldigt positiv inställning till e-Handel. Enhetschefen har varit 
både drivande men också stöttat oss användare, menade användare G.      
 
Användare G och användare H berättade att deras arbete är att vårda de boende 
pensionärerna, inte att sitta vid datorer och göra inköp, men menade på att under de 
senaste åren har arbetsuppgifterna allt mer utökats med administrativa sysslor som 
exempelvis inköp. Användare G ser att detta sker på bekostnad av vården och omsorgen 
av de äldre. Användare G upplevde att det alltid varit så med Luleå Kommun. De får hela 
tiden nya arbetsuppgifter som gör att inarbetade och väl fungerande rutiner och arbetssätt 
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måste ändras. Användare G berättade att dessa förändringar accepteras, det har blivit 
något som hör vardagen till. Användarna menade att om arbetsuppgifterna skall utökas 
måste det i alla fall finnas bra verktyg för att kunna utföra uppgifterna. Datorerna är 
ålderdomliga och uppkopplingen är långsam, menade användare G. Användare G 
upplevde dock att datoriseringen och IT förenklat inköpsrutinerna om man jämför med 
hur de gjorde förr.  
 
Användare G ansåg att det finns ett stort behov av ett nytt system, som är både snabbare 
och mer lätthanterligt än det system som används idag. Både användare G och H 
upplevde att systemet som finns idag inte är så lättillgängligt. Mycket beror på att allt tar 
en sådan tid och att det är fler inloggningar som måste göras innan användarna kommit in 
i inköpssystemet. De upplevde detta som att det är för mycket kontroll. Användare G 
menade på att de inte handhar med någon sekretessbelagd information eller någon annan 
känslig information och att man borde kunna minska antalet tidskrävande inloggningar 
och på detta sätt spara dyrbar tid. Det blir en sådan överdriven kontroll som gör saker så 
mycket svårare, menade användare G.  
 

”…vi är ju bara amatörer som skall använda systemet för att göra inköp, inga 

systemutvecklare, så systemet borde göras mer lättförståeligt för oss användare…”    
Användare G  
 
”…det är säkert jättelätt för inköpsavdelningen att förstå det här, men det är inte 

de som har stora problem när bananer skall beställas…” Användare G   
 
Både användare G och H menade att om de hade fått genomgå en riktig utbildning för att 
lära sig systemet skulle säkerligen inte förändringen och de nya rutinerna ha upplevts som 
jobbig och osäkerheten och rädslan för att göra fel skulle säkert minska. Användare G 
berättade att många av dem som arbetar på äldreboende D är medelålders kvinnor som 
inte är några vana datoranvändare. Användare G menade på att fler användare säkert 
skulle använda systemet om de inte upplevde datorn som ett hot och något som de är rädd 
för. Användaren berättade att många användare ansåg att det är tryggare att lyfta 
telefonen och ringa eftersom det minimerar risken att göra fel.  
 
Användare G upplevde att en förändring av det befintliga inköpssystemet är nödvändig. 
Men användaren framhöll att så snart man nämner ordet förändring så kommer man att 
mötas av starka reaktioner. Användare G menade på att många ifrågasätter varför man 
skall förändra något som fungerar så bra. Om sanningen skall fram fungerar systemet inte 
så bra, menade användaren. Användare G menade att förändringar sker hela tiden, en del 
är större, andra mindre. Användaren upplevde att förändringar är både bra och dåligt. Det 
är dåligt eftersom det skapar en viss oro och stress bland användarens medarbetare. 
Fördelen är att förändringar är till för att göra det bättre och förenkla för dem som arbetar 
i den operativa verksamheten. Användare G menade att om kommande förändringar och 
syftet med dessa kommunicerades ut i verksamheten på ett bättre sätt skulle fler 
användare även inse att alla förändringar inte är av ondo. Användare G framhöll att det 
ofta är upp till dem själva att ta reda på om det är någon förändring på gång.  Problemet 
är att det inte finns någon på äldreboende D som har tid med detta.  
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4.2 Sammanfattning av användarnas upplevelser 

 
• Systemet är tidskrävande och inte användarvänligt, vilket många gånger leder till 

felköp som ibland kan bidra till högre kostnader. 
• Okunskap i inköpsrutiner och regler samt i systemet orsakar oro och rädsla för att 

göra fel vilket leder till stress. 
• Användarna upplever att de fått bristfällig information och utbildning kring e-

Handel. 
• Det finns brister i förståelsen kring varför e-Handel implementerats, 

bakomliggande orsaker samt fördelar med denna typ av inköpsmetod. 
• Användarna efterfrågar bättre handledning och support efter implementeringen 

för att känna trygghet i förändringsprocessen. 
• Användarna efterfrågar användarmanualer som kan fungera som ett stöd vid 

inköpen. 
• Systemet tillgodoser inte alla användarnas behov och är inte anpassat till 

verksamheten, vilket leder till dubbelarbete då de måste komplettera med 
kataloger och följesedlar. 

• Användarna upplever att brist på resurser är en stor begränsning. Om krav på 
användande skall finns måste kommunen se till att rätt verktyg finns dem 
tillhanda. 

• Användarna upplever att systemet har många fördelar då man lättare får en 
överblick av vad som beställts, samt vilka produkter som är avtalade. 

• Användarna upplever att e-Handel många gånger är bättre än telefonen. 
• Alla användare är inte intresserade av förändringar. 
• Förändringar väcker både positiva och negativa reaktioner hos användarna.  
• Användarna vill ta del av de ekonomiska besparningsmöjligheterna med e-

Handel. 
• E-handel underlättar planering inför semestrar. 
• Inga enhetliga kvantitetsangivelser, vilket många gånger leder till felbeställningar 

som i sin tur är kostsamt. 
• Användarna ser inte en systemimplementering utan en förändring av deras 

arbetssätt och inköpsrutiner.  
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4.3 Implementeringsprocessen i andra Kommuner 

4.3.1 Implementering av e-Handel i Eskilstuna Kommun 
Projektet ”Elektronisk handel i Eskilstuna” drevs mellan åren 1997-2000. Projektets syfte 
var enligt Anna-Karin Wahlström, projektledare för e-Handelsprojektet, att på bred basis 
införa e-Handel i kommunen för att frigöra resurser till kärnverksamheten. Enligt 
Wahlström infördes e-Handel i kommunen för att kunna göra bättre affärer och få ett mer 
strukturerat sätt att göra inköp och upphandlingar. Projektet delades in i ett antal 
delprojekt vars uppgift var att lösa var sin pusselbit för att helheten skulle bli bra.  
 
Wahlström berättade att redan 1998 när e-Handel för första gången introducerades fanns 
det ett motstånd. Det största problemet var, enligt Wahlberg, att få med sig 
organisationen och användarna. Projektledaren menade att det handlar om att förändra 
mönster och inarbetade rutiner och att detta har varit svårt. Tidigare gjorde 
förvaltningarna inköp och beställningar som man själv ville och problemen uppkom då 
man talade om för användarna att inköp och beställningar skulle ske elektroniskt. 
Flertalet av användarna hade inte någon datakunskap och dessa fick därför genomgå en 
grundläggande datautbildning. Därefter följde en halv dags utbildning för användarna 
som introducerade dem till den nya inköpskanalen. Målet var att alla som var användare i 
e-Handelssystemet skulle ha genomgått utbildningen. Wahlström berättade att det var 
projektledningsgruppen som ansvarade för denna utbildning.   
 
Enligt Wahlström har införandet av e-Handel i kommunen väsentligt bidragit till att höja 
kompetensen som i stort utgörs av kvinnor utan högskoleutbildning. Dessa har genom 
införandet av e-Handel tagit till sig ny teknik och nya arbetssätt. I efterhand är de flesta 
användarna positivt inställda till systemet.  
 
Wahlström menade att det varit angeläget att ha en kommunikation mellan 
förvaltningarna och projektledningen. I Eskilstuna Kommun har det på ett tydligt sätt 
kommunicerats ut i verksamheterna att e-Handel är den metod och det tillvägagångssätt 
som skall användas vid inköp. För att öka förvaltningarnas och verksamheternas 
inflytande över det nya systemet utvecklades en modell för att öka engagemanget och 
närheten till användaren. Grundtanken med detta var, enligt Wahlström, att sprida ansvar 
för införandet genom att skapa en projektorganisation på förvaltningarna där 
verksamheten är väl representerad. Användarna involverades på så sätt att man beaktat 
deras önskemål om sortiment, produkter och leverantörer som finns tillgängliga i 
systemet. Projektledningsgruppen arbetade mycket med sortimentdelen för att försöka 
tillgodose användarnas behov. Naturligtvis har inte alla önskemål kunnat tillfredsställas.  
   
Wahlström menade att förankring på alla nivåer i organisationen är av yttersta vikt för en 
lyckad implementering. Det är viktigt att alla i organisationen vet att en förändring är att 
vänta. Wahlström berättade vidare att aktivt arbeta med den förändring av arbetssätt som 
ett införande av e-Handel innebär är centralt. Att möta medarbetarna i deras vardag och 
utifrån deras verklighet bygga förtroenden som skapar trygghet i förändringsarbetet. Men 
för Eskilstuna Kommun har det varit nödvändigt att vara tydlig i kommunikationen med 
användarna och peka med hela handen, som Wahlström uttryckte det. Eskilstuna 
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Kommun satte krav på användningen av det nya e-handelssystemet och för användarna 
fanns inte annat att göra än att acceptera det nya sättet att arbeta.   
   
Vidare beskrev Wahlström att det är oerhört viktigt att en förändring av detta slag föregås 
av ett beslut i högsta organ. I Eskilstuna Kommun har ekonomicheferna varit till stor 
hjälp vid implementeringen då de ständigt lyft fram frågan om e-Handel på agendan. För 
att lyckas med implementering av e-Handel i en kommunal verksamhet menade 
Wahlström att det måste finnas drivande krafter som har en brinnande vilja att uppnå de 
uppsatta målen och arbeta mot att förverkliga visionen. Grundsynen att se möjligheter 
istället för hinder har varit Eskilstuna Kommun till stor hjälp under projektets gång. 
Wahlström menade att hinder dyker alltid upp men är till för att lösas.  
 
Projektledare Wahlström framhöll att det är viktigt att projektledningsgruppen har en klar 
bild över vad man vill uppnå och förmågan att klargöra den för andra. Det är viktigt att ha 
konkreta mål att jobba mot och uppfylla. Eskilstuna Kommun har under 
implementeringens gång satt upp mål för varje år, vilka har presenterats i årsplaneringen. 
Wahlström menade att de mål som sätts upp även måste vara realistiska. Målen 
kommunicerades ut i verksamheten så att användarna också skulle få ta del av dessa. 
Exempelvis har de besparingskrav som funnits kommunicerats ut i förvaltningarna för att 
på detta sätt klargöra syftet och fördelarna med att använda e-Handelsystemet för 
användarna.  
 
Ett annat ledord i Eskilstuna Kommun har enligt Wahlström varit uppföljning. Man har 
bland annat tittat på hur användningsgraden sett ut på de olika förvaltningarna. Denna 
uppföljning gjordes av projektledningsgruppen som kontrollerat och noggrant följt upp 
alla förvaltningar och tittat på användningsgraden. Om systemet inte används i den 
utsträckning som det borde har projektgruppen kontaktat användarna och undersökt 
varför problem uppstått. Det fanns en rädsla att använda det nya systemet speciellt hos 
dem som är ovana datoranvändare. För att få dessa användare att använda systemet har 
vi, när och om det har varit nödvändigt, satt in extra resurser för att stötta dem, menade 
Wahlström. Att projektet tilldelas erforderliga resurser är a och o för en lyckad 
implementering. Resurser måste finnas till utbildningar och support. Det är viktigt, 
menade Wahlström, att det finns support både från projektgruppen och att det finns 
användarstöd ute på förvaltningarna.  
 
Tidsperspektivet var enligt Wahlström ett centralt begrepp vid implementering av e-
Handel och det är även viktigt att betona att ett e-Handelsprojekt inte är något IT-projekt 
utan ett verksamhetsutvecklingsprojekt som måste få tid på sig att mogna och växa in i 
organisationen. Tålamod, menade Wahlström, har varit en förutsättning.  
 
Slutligen lyfte Wahlström fram hur viktigt det är att tekniken fungerar och att systemet är 
användarvänligt och uppfyller de behov som finns. Hon menade även att en kritisk 
framgångsfaktor var att bygga upp en fungerande organisation för drift och support kring 
IT-stöd och verksamhetsförändring. Samtidigt måste systemet kontinuerligt uppdateras 
för att bli mer lätthanterligt för användarna. 
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4.3.2 Implementering av e-Handel i Malmö Stad 
Införandet av e-Handel i Malmö Stad har skett två gånger, ett stort införande och ett 
mindre då man bytte e-Handelssystem. Malmö Stad införde e-Handel utifrån 
Toppledarforums mål, att effektivisera inköpsprocesserna och fakturahanteringen samt 
för att spara tid och pengar. Införandet har medfört både effekter man väntade så som 
mindre administrativt arbete som frigjort resurser till kärnverksamheten samt icke 
väntade effekter så som ökad ramavtalstrohet.  
 
Enligt Carl Johan Rasch, ekonom och huvudansvarig för e-Handel, arbetar man i en 
relativt decentraliserad organisation där man vid implementeringen valt att delegera ut 
mycket av ansvaret på förvaltningarna. En projektgrupp tillsattes på stadskontoret, och 
denna grupp fungerade som stöd för förvaltningarna och skapade möjligheter för dem att 
lyckas. Rasch beskrev att varje förvaltning fick utse en projektledare och att dessa nästan 
alltid var ekonomer.  
 
I projektgruppen på stadskontoret togs övergripande mål fram, dock ansåg Rasch i 
efterhand att dessa mål var en aning orealistiska. Målen var övergripande och indelade i 
tre kategorier, ’leverantörsanknytningar’, ’kompetens’ samt ’process’. Inom 
kompetensperspektivet kunde ett mål exempelvis vara att man skulle ha 2000 användare. 
Dessa mål kommunicerades inte ut eftersom att de ansågs vara allt för övergripande och 
icke applicerbara ute på förvaltningarna. Projektgruppen har enligt Rasch inte arbetat 
med att ta fram och följa upp mål, utan man har koncentrerat sig på att utföra, där extra 
mycket fokus riktats mot de områden som ansetts vara mest akuta. Det var alltså upp till 
de enskilda förvaltningarna om mål skulle tas fram och kommuniceras ut. 
Förvaltningarna har i och med detta haft sin egen prioritering och sina egna resurser för 
att genomföra implementeringen. Detta har dock medför att implementeringen har skiljt 
sig mellan förvaltningarna. Rasch menade att någon ”bestraffning” för en mindre lyckad 
implementering inte skett, men att det funnits någon form av yrkesstolthet som drivit på 
implementeringen, där den ena inte vill vara sämre än den andra. Respektive förvaltning 
har även ansvarat för sin egen support och när de inte kunnat hjälpa användarna har de, 
enligt Rasch, vänt sig till stadskontoret där tre personer arbetar med support.  
 
Rasch framhöll att engagemang och framåtanda i organisationen har varit a och o för en 
lyckad implementering. Rasch ansåg även projektledaren hade en viktig roll för att skapa 
denna atmosfär. Rasch menade att detta ofta gäller alla projekt, men ett e-Handelsprojekt 
är ganska tungrott och man riktar sig inte till den personal som är mest 
förändringsbenägen.       
 
Projektgruppen på stadskontoret har arrangerat utbildningar för användarna i Malmö 
Stad. Vid den första implementeringen hölls både utbildningar i systemen men även 
grundläggande IT utbildning då det fanns stor brist på kunskap hos personalen. I och med 
detta har projektet inneburit en kompetenshöjning hos många användare som Rasch ansåg 
vara positiv. Det har funnits utbildning för projektledare i förvaltningarna, utbildning av 
utbildare samt utbildning av användare.  
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Utbildningen har skett i flera steg där man i en testmiljö fått prova lägga beställningar och 
attestera fakturor. Under dessa utbildningar har man haft möjlighet att fråga, prova, göra 
rätt och göra fel. Utbildningarna har enligt Rasch medfört bättre acceptans hos 
användarna. 
 
Utbildningen har även varit ett led i informationen. Rasch ansåg att man måste sprida 
information till användarna för att kunna påverka deras inköpsbeteenden. Rasch framhöll 
att användarna ofta inte ser hela bilden med användandet av e-Handel. Användarna 
kanske tycker att det tar längre tid för dem att beställa elektroniskt än det gör för dem att 
ringa. Dock tar de inte hänsyn till är att när de lagt en order skall någon annan hantera 
fakturan. Om man delger denna information brukar man enligt Rasch få bättre acceptans 
hos användarna. Rasch ansåg det vara svårt att säga om man lyckas skapa förståelse eller 
inte.  
 
Rasch menade på att det finns kanaler för kommunikation men att det inte var säkert att 
användarna tar del av det. I dagsläget arbetar man med att försöka ändra de befintliga 
kommunikationskanalerna mellan förvaltningarna och stadskontoret. I dagsläget består 
kommunikationskanalen av stadskontoret via förvaltningscheferna till användarmöten 
som riktas mot administrativ personal. Stadskontoret jobbar nu på att direkt försöka nå 
användarna utan mellanhand av förvaltningscheferna, där även användarna skall 
inkluderas på användarmötena.    
 
Rasch framhöll vikten av att arbeta med en standard och att man skall ha ett strukturerat 
arbete med leverantörsanslutningar, för att snabbt få upp volymen av produkter i 
systemet. Ambitionen har varit att användarna skall kunna göra de flesta inköpen 
elektroniska för att inte behöva komplettera med alternativa inköpsmetoder. Man måste 
även jobba med teknisk support så att användarna känner att de kan få hjälp om de 
behöver.  
 
Avslutningsvis menade Rasch att det måste finnas resurser när man skall ro iland ett e-
Handelsprojekt. Det är omöjligt att motivera användarna om resurser inte finns avsatta. 
Det måste finnas resurser vid införandet men även efter införandet. Arbetet slutar inte då 
projektet avslutas utan det fortsätter och detta måste även tas med i beräkningen.   

4.3.3 Implementering av e-Handel i Kungsbacka Kommun 
Kungsbacka Kommun gjorde den första beställningen i systemet den 1 december 2005. 
Idag finns förutsättningar för alla kommunens förvaltningar att använda e-
handelssystemet. Användningsgraden skiljer sig något mellan de olika förvaltningarna. 
Detta är något som kan förklaras av att en del förvaltningar kom in sent i 
implementeringsfasen. Under en tvåårsperiod arbetade projektledningsgruppen med att 
implementera det nya systemet. Djervbrant berättade att Kungsbacka Kommun hade som 
mål att all handel skall vara effektiv genom automatisering innan den 1 januari 2008. Ett 
antal delmål sattes upp för projektet. Dessa var; bättre inköpsprocesser, ramavtalstrohet, 
bättre resursanvändning, bättre information och bättre kontroll samt kvalitetshöjande 
upphandlingsinformation. Djervbrant framhåller att även ekonomiska mål togs fram om 
att kommunen skall spara ca 1 % av den totala upphandlingsvolymen, en besparing på 
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drygt 10 miljoner kronor om året. Djervbrant menade att det inte har varit en lätt process 
att förändra 2000 användares köpbeteende på så kort tid. Att ändra väl inarbetade rutiner 
är något som inte sker över en natt. De användare som hade mer datavana än andra, har 
haft lättare att ta till sig information. Inledningsvis var de flesta reaktionerna övervägande 
positiva, men Djervbrant berättade att det naturligtvis fanns negativa röster också. Dessa 
negativa attityder har bemötts med samtal och möten.  
 
De mål och delmål som satts upp för projektet kommunicerades ut i verksamheterna i 
samband med den information om förändringen som hölls för användarna. Under den 
tretimmarsutbildning som alla användare genomgått har man försökt att ytterligare en 
gång informera användarna om projektet och dess innebörd. Detta för att öka förståelsen 
om varför en förändring av inköpsprocessen var nödvändig. Enligt Djervbrant kan 
information och förståelse vara en av anledningarna till varför systemets 
användningsgrad nu är relativt hög. Genom denna information och kommunikation har de 
i projektledningsgruppen försökt förmedla en gemensam syn på vad vi inom kommunen 
skall ta oss igenom.  
  
Under hela e-Handelsprojektets gång har projektledningen haft ett starkt stöd från både 
kommunledning och politiker. Något som enligt Djervbrant har haft en avgörande roll för 
den lyckade implementeringen. Det har även funnits en samsyn i organisationen samt en 
bra kommunikation i alla led, som enligt Djervbrant också varit väsentlig. Projektet har 
varit gemensamt för IT-, ekonomi- samt upphandlingsavdelningen. Tack vare envisa och 
drivande projektarbetare som samarbetat mellan dessa tre olika funktioner samt en ivrig 
projektledare har Kungsbacka lyckats med implementeringen av e-Handel. En ensam 
projektledare som skall hantera både sitt arbete och samtidigt arbeta med implementering 
och leverantörsanslutningar hade aldrig klarat detta. Projektet är för stort och omfattande 
menade Djervbrant.   
 
E-Handelsprojektet benämns som det största projekt som Kungsbacka Kommunen drivit 
och som också lyckats. Djervbrant framhåller att projektet inte hade varit så 
framgångsrikt om inte projektet tilldelats de resurser som erhölls. Förändringar tar som 
redan nämnts tid och för att vinna måste resurser och tid avsättas. Djervbrant berättade att 
den största svårigheten är, när man är i en driftsfas, att få tiden att räcka till. Det är många 
moment som skall utföras och de användare som ska använda systemet måste nu, enligt 
Djervbrant, hitta samma förståelse för systemet och de alternativa lösningarna som vi från 
projektledningen arbetat fram tillsammans. Samsyn är viktigt i alla organisationer, även i 
den politiskt styrda.   

4.3.4 Implementering av e-Handel enligt en verksamhetskonsult  
Stefan Norr arbetar på ett företag som bland annat tillhandahåller kommuner och företag 
programvara för att kunna använda sig av e-Handel. Norr jobbar som verksamhetskonsult 
och har vid ett flertal tillfällen medverkat vid implementering av e-Handel.  
 
Inledningsvis poängterade Norr att detta är ett verksamhetsprojekt där IT är en del i det, 
men om man försöker driva det som ett IT-projekt kommer utgången förmodligen bli 
misslyckad. Det första steget för en lyckad implementering är enligt Norr att genomföra 
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en förstudie. Denna förstudie skall skapa en förståelse kring de befintliga arbetsrutinerna, 
vilka förbättringsmöjligheter som finns samt hur man vill jobba i framtiden. Det är denna 
förstudie som skall ligga till grund för förändringen och det kan vara utifrån denna studie 
man kan formulera mål med förändringen.  
 
Enligt Norr är det projektgruppen som skall ansvara för implementeringen av e-handel till 
användarna. Norr ansåg att projektgruppen inte endast skall bestå av centrala 
nyckelpersoner från ekonomi- eller inköpsavdelningen utan även personer längre ned i 
organisationen, exempelvis förvaltningschefer. Detta är av stor vikt då implementering 
sker i en kommun där varje förvaltning är relativt självstyrande. Genom att låta 
förvaltningscheferna medverka vid implementering kan de i sin tur sprida entusiasm till 
sina användare. Norr menade även att det måste finns stöd från högre beslutande organ, 
så som kommunstyrelsen för att få tyngd i beslut och för att kunna driva igenom denna 
typ av verksamhetsförändring. Ledningens viktigaste roll enligt Norr är att: 
 

• sprida information, 
• få fler personer än de som är med i projektgruppen att bli engagerade i projektet, 
• skapa ett nätverk där man kan exempelvis dra nytta av andra kommuners 

erfarenheter så att man inte behöver uppfinna hjulet igen. 
 
Norr framhöll att ledningen måste skapa förståelse hos såväl förvaltnings- och 
enhetschefer som hos användarna till varför man överhuvudtaget vill göra denna 
förändring. Genom att delge användarna så mycket information som möjligt och skapa 
förståelse kan man många gånger ta udden av negativa attityder och motstånd kan 
minskas.  Det räcker inte bara att informera användarna om varför, utan man måste göra 
dem medvetna att det inte längre finns något alternativ och att e-Handel måste användas i 
så stor utsträckning som systemet tillåter, samt att man har grundliga 
utbildningar/informationsträffar gällande den rådande inköpspolicyn.    
 
Norr:s tips var att börja med det som är enkelt för att få en bra start på projektet. 
Ledningen måste även acceptera att det finns grupper eller förvaltningar vars behov inte 
idag kan tillgodoses med e-Handel och att det därför kan vara nödvändigt att vänta med 
dessa förvaltningar, eller anpassa e-Handeln till den specifika förvaltningens behov. 
Exempel på detta skulle enligt Norr kunna vara en teknisk förvaltning där man till en 
början endast har som ambition att hantera ”orderlösa beställningar” så som hyra, el och 
telefoni.  
 
Att delge information var enligt Norr det viktigaste man kan göra för att involvera 
användarna, men han menade även att det kan vara av stor vikt att skapa en 
referensgrupp. Denna referensgrupp kan bestå av användare som representerar olika 
inköpsgrupper.  
 
Grupp kan fungera som ett forum för att diskutera hur införandet skall gå till, vilka 
problem som kan uppstå, hur man kan förebygga dessa samt varför man valt att vänta 
med implementeringen i vissa förvaltningar. Förhoppningen är att positiva attityder kan 
spridas ur denna grupp och att det i sin tur kan påverka hur förändringen tas emot.   
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Implementering av e-Handel skall enligt Norr bedrivas i projektform och skall därför ha 
ett tydligt projektavslut efter en angiven tid. Det man dock skall tänka på är att det tar tid 
och ledningen skall vara medvetna om det. Norr beskrev vidare sen att arbete inte är slut 
efter projektavslutet. Då måste man enligt Norr tillsätta en utvecklingsgrupp som ständigt 
jobbar med e-Handel, eftersom att det är ett område där utveckling sker hela tiden.  Norr 
menade att det fortfarande, trots att det skett en progressiv utveckling inom detta område 
finns brister både i systemen och i standard. Trots detta framhöll Norr att systemen idag 
är så pass utvecklade och användarvänliga att man inte endast kan skylla på systemen om 
användningsgraden är låg. Norr menade att det även är användarna som måste ändra 
beteende och därmed bidra till en ökad användning.  
 
Trots alla övriga faktorer Norr pekat på finns det en som omsluter alla dessa och det är 
resurser. Det måste finnas resurser i både tid och pengar för att man skall lyckas med 
implementering, hur skall annars krav kunna ställas på användarna? Avslutningsvis 
menade Norr att under hans 9-åriga erfarenhet som verksamhetskonsult inom e-Handel 
har han starkt underskattat magnituden av denna förändring, samt att det kräver ett 
mycket pedagogiskt arbete för att lyckas med en förändring av användarnas befintliga 
arbetsrutiner. 
   

4.4 Sammanfattning av kommunernas implementeringsarbete  

Nedan sammanställs (se tabell 1) de faktorer som kommunerna och verksamhets-
konsulten ansåg vara de mest kritiska och direkt avgörande för en lyckad implementering. 
kommunernas synpunkter har kategoriserats utifrån de teoretiska faktorer vi identifierat i 
denna studie, och det är denna sammanställning tillsammans med den teoretiska 
referensramen som ligger till grund för vår analys och diskussion.   
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Tema       
Kommuner 

Ledningens roll och mål 
 

Attityder och motstånd 
 

Kommunikation och 
delaktighet 

Förståelse och medvetenhet 
 

Tekniska aspekter 
 

Övrigt 
 

Eskilstuna  
* Beslut som stöds av 
Kommunledning och politiker 
  
* Drivande ledning som 
brinner för uppdraget  
 
* Tydliga och realistiska mål 
som kommuniceras ut i 
verksamheten 

 
* Se detta som ett 
kompetenshöjande projekt  
 
*Negativa attityder från ovana 
dataanvändare  

 
* Angeläget med 
kommunikation mellan 
förvaltning och projektledning 
  
* Utveckla en modell för att 
öka engagemangen och 
närheten till användarna 
 
 * Raka besked och peka med 
hela handen, sprida ansvar 
genom engagemang 

 
* Viktigt med förankring på alla 
nivåer 
  
* Viktigt att alla vet att en 
förändring är att vänta 
 
* Möta användarna i deras 
vardag för att skapa trygghet i 
förändringsarbetet 
 
* Ställa krav på användning 

 
* Användarvänligt och 
lätthanterlig system  
 
* Uppdaterat system 

 
* Tillräckliga resurser för 
utbildning och support  
 
* Tidsperspektivet  
 
* Verksamhetsutvecklings-
projekt, inget IT projekt  
 
* Uppföljning och användarstöd 

Kungsbacka * Ivrigt deltagande 
projektledare  
 
* Starkt stöd från 
kommunledning och politiker  
 
* Envisa projektledare  
 
* Samarbete mellan ekonomi, 
upphandling och IT 

* Svårt att ändra beteenden på 
kort tid  
 
* Problem är till för att lösas  
 
* Negativa attityder bemöts 
med information och 
utbildning  
 
* Övervägande positiva 
attityder 

* Genom information har 
förståelsen bland användarna 
ökat  
 
* kommunikation genom 
möten och utbildning  

* Flera informationsträffar har 
bidragit till att öka förståelsen  
 
* Förståelse har lett till hög 
användningsgrad  
 
* Förmedlar en gemensam syn  

* Användarvänligt system som 
uppfyller de behov som finns  
 
* Bygga upp organisation 
kring IT- och verksamhetsstöd 

* Resurser  
* Support för användarna  

Malmö Stad * Engagemang och framåtanda  
 
* Skapa möjligheter för 
användarna  
 
* Projektledare som skapar 
positiv atmosfär  

* Både positiva och negativa 
reaktioner  
 
* Kompetenshöjande projekt   

* Varje förvaltning ansvarade 
för implementeringen, vilket 
medförde stor delaktighet för 
förvaltningarna  
 
* Hitta nya kanaler för 
kommunikation 

* Information och utbildning 
leder till ökad acceptans  
 
* Svårt att mäta förståelse, vi kan 
bli bättre på att skapa förståelse  

* Många 
leverantörsanslutningar och 
produkter i systemet  
 
* Ett strukturerat arbetssätt vid 
leverantörsanslutningar  
 
* Använda en standard  

* Resurser under projektets gång 
samt efter projektets avslut 

Stefan Norr * Ledningen skall vara 
informationsspridare 
  
* Drivande, intresserade 
projektledare  
 
*Beslut i högsta organ  
 
* Förstudie kan ligga till grund 
för målformulering 

 * Genom information 
involvera användarna  
 
* Dialog med användarna 
innebär delaktighet  
 
* Delaktighet leder till 
entusiasm  

* Förståelse hos ledningen till 
varför man vill genomföra 
förändringen  
 
* Förstudie för att skapa 
förståelse kring befintliga 
arbetssätt  
 
* Viktigt att skapa förståelse hos 
användarna till varför man 
genomför förändringen samt den 
rådande inköpspolicyn  

* Fortsatt utveckling i system 
och standard  
 
* Följa med i den tekniska 
utvecklingen  
 
* Jobba aktivt med 
leverantörsanslutningar 

* Det finns ett arbete efter 
implementeringen, bilda en 
utvecklingsgrupp  
 
* Resurser  
 
* Verksamhetsutveckling inte 
IT-projekt 

Tabell 1 Sammanställning av implementeringsfaktorer  
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5 Analys och tolkning 

I detta kapitel kopplas och tolkas det empiriska material som undersökningen givit till 

den teoretiska referensramen.  
 

5.1 Implementering av e-Handel  

Många gånger ser ledningen e-Handelsprojektet som en systemimplementering och ett 
IT-projekt som innebär en mindre administrativ och rutinmässig förändring. Bristen på 
insikt att detta är en verksamhetsförändring och inte en systemimplementering har många 
gånger varit anledningen till varför vissa organisationer inte lyckats med sin 
implementering.  

5.1.1 Ledningens roll och mål 
Gemensamt för alla kommuner var att en projektledningsgrupp tillsattes som ansvarade 
för implementeringen, vilket även Olson och Rosacker (2008) menar vara en 
förutsättning för att kunna driva projekt av denna omfattning. Som Brightman och Moran 
(2000) framhåller har denna ledningsgrupp en kritisk och central roll vid 
implementeringen. Trots att ledningens arbete vid implementeringen sett olika ut i de 
kommuner som deltagit i studien har följande likheter identifierats. En drivande 
projektledningsgrupp som kan entusiasmera andra och skapa en positiv attityd till 
förändringen har varit centralt, vilket även Brightman och Moran (2000) anser vara 
viktigt. Det har även framkommit att projektledaren har den viktigaste rollen för att 
kunna skapa den nyss nämnda atmosfären. Detta resonemang är något som stöds av 
Brightman och Moran (2000). En annan viktig faktor som identifierats som kritisk är att 
det måste finnas ett beslut fattat i kommunstyrelsen samt ett stöd från både denna och 
politiker för att kunna driva igenom förändringen på ett framgångsrikt sätt. Även Borg 
(1996) lyfter fram detta som viktigt och menar på att ledningen bör fungera som en 
brygga mellan högsta beslutande organ och den operativa verksamheten.    
 
Målens betydelse är något som diskuterats av både Burke (2002) och Brightman och 
Moran (2002). I studien har det framkommit skilda meningar angående dess betydelse. I 
Malmö Stad har man inte i lika stor utsträckning som i de andra två kommunerna arbetat 
med att ta fram mål och följa upp dessa. I denna kommun ansågs målformulering inte ha 
en avgörande betydelse för om projektet skulle lyckas eller inte, något som står i kontrast 
till det resonemang som förs av Brightman och Moran (2000). I Eskilstuna kommun 
däremot, framkom det att de lagt stort fokus vid arbetet med att ta fram tydliga och 
realistiska mål som sedan kommunicerats ut i den operativa verksamheten. Målen bidrog 
till en samsyn och en framåtanda som projektgruppen ansåg som en drivkraft bakom 
implementeringen, vilket även Burke (2002) pekar på.  
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5.1.2 Förståelse och medvetenhet 
Alla kommuner i studien var överens om att det är viktigt att skapa förståelse. Förståelse 
är också något som Nikolaou och Vakola (2005) lyfter fram som en viktig faktor vid 
implementering. Förståelse är dock inte ett entydigt begrepp och skall inte endast riktas 
mot användarna. Det är lika viktigt att ledningen är medveten om varför man vill 
genomföra förändringen, denna argumentation stöds av Brightman och Moran (2000). 
Förstudien, som Norr menade är viktig, kan vara ett sätt för ledningen att bli medvetna 
om hur den aktuella situationen ser ut samt varför och hur en förändring kan medföra en 
förbättring. Om projektledningen inte är medveten och förstår varför en förändring är 
nödvändig är det också omöjligt att motivera en förändring i den operativa verksamheten. 
Detta är även något som Brightman och Moran (2000) ser som en viktig del i 
inledningsskedet. Antoni (2004) beskriver att förankring hos medarbetarna är en central 
aspekt för en framgångsrik implementering, något som överensstämmer med den 
allmänna uppfattningen som fanns hos kommunerna. De menar att projektgruppens 
uppgift syftar till att skapa förståelse hos användarna, dels varför en förändring är 
nödvändig men också förmedla vilka fördelar som är förknippade med e-Handel. 
Ledningen får inte heller vara tvetydig i sitt budskap och måste våga ställa krav på 
användarna. 
 
O’Donnell och Stewart (2007) menar att användarna måste förstå vilka relationer som 
finns mellan olika processer samt vilka synergieffekter som kan uppnås om systemet 
används. En av kommunerna i studien såg elektroniska beställningar som en del i hela 
inköpsprocessen. Genom att förklara för användarna hur användandet av elektroniska 
inköp medför effektiviseringar och kostnadsbesparingar även i andra led, kan 
acceptansnivån förbättras och användningsgraden öka, vilket medför att 
kostnadsbesparingar kan göras.   
  
I denna studie har det framkommit att de delar som kommunerna anser vara viktiga att 
skapa förståelse kring, är desamma som användarna upplever vara viktiga för dem att 
förstå. Detta tyder på att begreppet förståelse är kritiskt för både projektledning och 
användare för att nå framgång vid implementering. Tankegångarna kring förståelsens 
betydelse stöds även av Brightman och Moran (2000).          

5.1.3 Kommunikation och delaktighet 
Även delaktighet är ett begrepp med varierande innebörd. Användarna som deltagit i 
studien beskriver delaktighet på ett flertal olika sätt. Delaktighet kan för vissa användare 
vara att involvera sig i projektet exempelvis genom att delta i en referensgrupp för 
inköpare, medan det för andra kan vara att endast ta del av den information som 
ledningen förmedlar. Gemensamt för alla användare var att delaktighet på ett eller annat 
sätt påverkar hur förändringen accepteras, vilket även O´Donnell och Stewart (2007) 
menar.  
 
Information har för både användarna, kommunerna samt verksamhetskonsulten varit en 
viktig faktor för att skapa delaktighet. Både användarna och kommunerna menar på att 
information skapar acceptans och kan minska negativa attityder, vilket även Nikolaou 



Analys och tolkning 

 

34 

och Vakola (2005) framhåller. De övergripande åsikterna hos användarna var att det 
blivit dåligt informerade och att deras attityd kring förändringen påverkats därefter. De 
kommuner som deltagit i studien framhåller att information och kommunikation mellan 
projektledning och användarna i den operativa verksamheten har varit en mycket viktig 
faktor för att kunna förändra befintliga och inarbetade arbetsrutiner, vilket även 
Vimarlund (2006) anser vara viktigt.   
 
Projektgruppen är de personer som besitter den mesta informationen kring e-
Handelsprojektet. Det är dock inte säkert att projektgruppen besitter den information som 
användarna kan bidra med eller behöver. Många gånger får projektgruppen information 
från en extern systemkonsult och denna kunskap är inte alltid anpassad till den specifika 
verksamheten. Det kan därför uppstå ett informationsgap mellan projektgruppen och 
användarna och denna problematik har även identifierats av Mouritsen och Munro 
(1996). För att komma till bukt med detta problem ansåg kommunerna att man i ett tidigt 
skede måste möta användarna i deras vardag, samt föra en dialog med dem för att inte gå 
mista om viktig information som kan vara avgörande för projektets framgång. Andersen 
et al. (2006) framhåller att information innebär makt och genom att informera användarna 
kan man minska gapet mellan ledning och användare för att ta udden av attityder som; 
”det är vi mot dom”.   
   
Användarna som deltagit i studien upplever att de inte fått en ordentlig utbildning och 
handledning för att känna sig trygga. De har fått lära av varandra vilket många gånger 
inneburit att kunskapen kring e-Handel i varje steg minskat eftersom att det varken 
funnits tid eller möjlighet för en grundlig genomgång. Detta upplever användarna bidragit 
till rädsla för att använda sig av e-Handel, och kan medföra att man faller tillbaka i gamla 
inköpsrutiner. Som Burns och Scapens (2000) beskriver måste de som berörs av 
förändringen genom upprepade aktiviteter ändra sina befintliga rutiner. Det krävs en 
kontinuitet i förändringsarbetet för att förändringen skall accepteras och för att nya 
arbetssätt skall skapas. Denna kontinuitet upplever användarna saknas och de är något 
som de ser som en nödvändighet. 
 
Användarna upplever det som ett stort ansvar att vara beställare och att de inte vill göra 
fel. Även detta resonemang förstärker att utbildning och handledning är en oerhört viktig 
del för att skapa en tryggare arbetsmiljö (Nikolaou & Vakola, 2005). Kommunerna har 
arbetat med utbildning i testmiljö, vilket även användarna efterfrågar. Detta tyder på att 
det dels finns ett behov av denna typ av utbildning samt att det enligt kommunerna skapar 
en känsla av trygghet för inköpsprocessen. Kunskap och förståelse ger trygghet vilket 
även Lindvall (2001) framhåller.   

5.1.4 Attityder och motstånd  
Flertalet av användarna som deltagit i studien framhåller att förändringar som på något 
sätt påverkar deras arbetssituation eller arbetssätt ofta till en början bemöts med negativa 
attityder, vilket även Vimarlund (2006) menar. Användarna erkänner att denna attityd 
också i stor utsträckning påverkat deras förhållningssätt till förändringen, men de menar 
samtidigt att det finns konkreta åtgärder för att attityderna snabbt kan förändras, något 
som även Nikolaou och Vakola (2005) framhåller. I Kungsbacka Kommun bemöttes 



Analys och tolkning 

 

35 

projektgruppen med en del negativa attityder när e-Handelsprojektet först introducerades. 
Med kommunikation och delaktighet i form av utbildningar och informationsträffar, som 
ledningen arrangerade, skapades förståelse och dessa negativa attityder förändrades till 
positiva. Enligt Nikolaou och Vakola (2005) är detta ett effektivt sätt att påverka negativa 
attityder.  Projektledaren i Kungsbacka Kommun framhåller att det flesta användarna nu 
är positiva till e-Handelssystemet. Att påverka attityderna för att reducera motstånd är 
även något som flera författare, bland annat Jacobsen (2005), Nikolaou och Vakola 
(2005), Fredholm (2002) lyfter fram som en viktig framgångsfaktor för att lyckas med 
implementeringen.     

5.1.5 Tekniska aspekter 
Många av användarnas synpunkter rörde de tekniska aspekterna. Alla användare 
upplevde att det befintliga inköpssystemet inte är användarvänligt, något som får 
konsekvenser eftersom det kostar både dyrbar tid och pengar. Flera av de deltagande 
kommunerna menade på att systemet måste vara användarvänligt, lätthanterligt och 
uppfylla de behov som finns, vilket även O’Donnell och Stewart (2007) lyfter fram som 
viktigt. Dock anser en del kommuner att användarna måste anpassa sig efter det system 
som upphandlats. Den gemensamma åsikten hos alla kommuner var dock att i den mån 
det är möjligt bör användarna få vara med och påverka systemet och dess innehåll. 
Användarna menade att det befintliga inköpssystemet som används idag inte har 
tillräckligt stort produktutbud och att det finns leverantörer som ännu inte är anslutna till 
systemet. Användarna upplevde att den support som finns idag har fungerat men att ingen 
uppföljning eller vidareutbildning i systemet varit aktuell. Norr är dock av den 
uppfattningen att systemen idag är så pass utvecklade och användarvänliga att användare 
inte enbart kan skylla en minskad användning på systemet. Detta stämmer väl överens 
med det resonemang som Mouritsen och Munro (1996) för kring problematiken om 
’användare’ och ’utvecklare’, där den ena skyller en minskad användning på den andra 
och vice versa.    

5.1.6 Övrigt 
Tillräckligt med resurser är en faktor som alla användare och alla kommuner lyft fram 
som en av de avgörande för att lyckas ro projektet iland. Kommunerna menade på att det 
är väldigt viktigt att projektet tilldelas erforderliga resurser som är nödvändiga för bland 
annat utbildning och support. Detta var något som även användarna framhöll som viktigt 
samt att resurserna anpassas efter verksamhetens behov och att verktyg finns för att 
kunna genomföra förändringen. Datorerna var ålderdomliga och uppkopplingen 
fungerade ibland dåligt vilket bidrog till att användarna nästintill bävade för att göra sina 
inköp elektroniskt. Malmö Stad framhöll även att det behövs resurser efter det att 
projektet avslutats. 
 
Som Kamal (2006) beskriver, är syftet med införandet av IT-lösningar av detta slag, att 
lösgöra resurser som tidigare lagts på administrativ nivå istället kan fokuseras på 
kärnverksamheten. Detta ställs dock i kontrast till hur flertalet av användarna upplever 
arbetssättet. De menade att som användandet ser ut i dag, blir resultatet tvärt om, där 
dyrbar tid istället måste tas från kärnverksamheten för att genomföra beställningar.   
 



Slutsatser 

36 

6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen i det föregående 

kapitlet. Avslutningsvis diskuteras även förslag till vidare studier samt studiens teoretiska 
och praktiska bidrag.  

6.1 Slutsatser  

Denna studie ämnade besvara frågan hur man i en kommunal verksamhet kan implementera 
ett ekonomiskt informationssystem så att användningsgraden säkerställs, ur ett 
användarperspektiv. Utifrån analysen drogs slutsatser om att de faktorer som identifierades 
i den teoretiska referensramen, till stor del även stämmer överens med det empiriska 
materialet. En av de avvikelser vi kunnat konstatera har varit vilken relation attityder och 
motstånd har till förändringsprocessen. Attityder och motstånd behandlades som en separat 
faktor i både den teoretiska- och empiriska delen. Vi har dock sett att dessa faktorer är mer 
likt en ”bubbla” som finns runt varje användare som står inför en förändring (se figur 4). 
Det är med hjälp av de övriga faktorerna, ’förståelse och medvetenhet’, ’kommunikation 
och delaktighet’ samt ’ledningens roll och mål’ man kan ta hål på denna ”bubbla” och 
därigenom påverka utgången av förändringen. Alla attityder går självkart inte att påverka 
men genom de verktyg som presenterats i studien kan vissa av dem förändras och 
framförallt förbättras.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4  Attityder och motstånds påverkan på förändring 
 

Ytterligare en slutsats som följer av denna studie är att framtagande av mål är en väldigt 
viktigt del för organisationen. Dock, sett ur användarnas perspektiv anser vi att det inte är 
dessa mål som behöver kommuniceras ut. Istället bör implementeringsansvariga med 
lättförståeliga och konkreta exempel, delge användarna de positiva fördelar som 
förändringen medför samt lyfta fram vilken påverkan användarnas insats har för hela 
organisationen. Detta skapar förståelse vilket varit ledordet genom hela studien för 
acceptans och ökad användning av systemet. Teorin beskriver förändringsprocessen som en 
följd av sekventiella faser. Vi har i denna studie dragit slutsatsen att sett ur användarnas 
perspektiv, så inte är fallet. Användarna upplever att förändringsprocessen för dem inte 
avslutas för att nästa fas i implementeringsmodellen tar vid. I modellen tas ingen hänsyn till 
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människans komplexitet och modellen ser verkligheten som svart eller vit, medan 
användarnas upplevelser av deras verklighet egentligen är regnbågens alla färger. Det är 
därför viktigt att ledningen inte heller se förändringen som denna sekventiella följd, utan 
förstår att användarnas behov av de i empirin identifierade faktorerna för förståelse, 
acceptans och trygghet måste beaktas före, under och framföra allt efter implementeringens 
avslut. En allt för snäv tidsplan för implementeringen som blir svår att hålla kan medföra att 
de berörda kan uppleva att de misslyckats och att detta undergräver medarbetarnas 
motivation till att fullfölja processen.   
 
Slutligen anser vi att det är viktigt att lyfta fram betydelsen av resurser för genomförandet 
av en lyckad implementering. Detta är något som inte diskuteras i den teoretiska 
referensramen, men upplevs som mycket angeläget av både användarna, kommunerna samt 
verksamhetskonsulten som deltagit i studien. Vår slutsats blir därför att resurserna är 
centrala för att implementeringen skall lyckas.    
 

6.2 Avslutande diskussion  

Att införa e-Handel i en kommun eller annan verksamhet är speciellt i inledningsskedet 
relativt kostsamt och resurskrävande. Införandet av e-Handelssystem i kommunerna har på 
många håll varit kantat av problem. En misslyckad implementering kan få stora 
konsekvenser, både i kostnad och för de inblandade individerna, vilket påvisar vikten av en 
lyckad implementering. Något vi i denna studie uppmärksammat är den relativt enhetliga 
uppfattningen de olika undersökningsenheterna haft kring vad som är viktigt att beakta vid 
implementering. Slutligen har vi tagit fram en modell för implementering av ett EIS ur ett 
användarperspektiv på basis av studien och dess slutsatser (se figur 5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 5  Vår modell för implementering
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Utifrån vår slutsats att användarna inte ser förändringen som en följd av sekventiella 
händelser som teorin beskriver, har vi i vår modell valt att se förändringen som en cirkulär 
process. Denna process skall vara öppen för kommunikation, där de faktorer vi identifierat i 
teorin, kommunikation och delaktighet, förståelse och medvetenhet, ledningens roll och 
mål samt tekniska aspekter, ständigt skall flöda in och ut i förändringsarbetet för att 
påverka de attityder och motstånd som är avgörande för utgången av förändringen. Vi har 
även valt att illustrera resurserna som en ring som omsluter förändringsprocessen för att 
visa på vikten av resursernas betydelse för en lyckad implementering.  

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag  

• Det teoretiska bidraget denna uppsats genererat är att de faktorer som identifierats i 
teorin har haft betydelse för implementeringens framgång. Det har dock i studien 
identifierats ytterligare faktorer som påverkar implementeringen, så som resursernas 
betydelse. Det har även framkommit att teorins sekventiella indelning för en 
förändring inte stämmer överens med användarnas syn på förändringsprocessen.  

 
• Denna studie genererar även ett praktiskt bidrag och det är den implementerings-

modell som utvecklades i studiens avslutande diskussion. Modellen hade sin 
utgångspunkt i de faktorer som identifierats i teorin. Under arbetets gång 
utvecklades modellen för att även inkludera de viktiga inslag som framkom under 
analysen av det empiriska materialet.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning  

Under studiens gång har nya tankar och frågeställningar kring e-Handel uppkommit. Bland 
annat ställer vi oss frågan om e-Handel verkligen är den bästa lösningen för en kommunal 
verksamhet för att nå önskade kostnadsbesparingar och en effektivisering av 
administrationen. Som framkommit i analysen så upplever användarna att e-Handel är 
tidskrävande och inte effektiviserar inköpsrutinerna. Nedan presenteras förslag till vidare 
forskning.  
 

• Som vi lyfte fram i analysen upplevde inte användarna i dagsläget e-Handel 
som ett effektivt inköpsverktyg. Det kan därför vara intressant att undersöka om 
e-Handel är den bästa inköpsmetoden för att uppnå effektivisering och önskade 
kostnadsbesparingar i kommunala verksamheter. 

 
 
•  En av de fördelarna med e-Handel är bättre underlag och 

uppföljningsmöjligheter. Det kan därför vara av betydelse att närmare 
undersöka hur e-Handel kan vara ett hjälpmedel för ekonomisk styrning, 
exempelvis vid budgetering.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide till personal på Äldreboenden, Luleå Kommun Socialförvaltningen.  
 

Kön... 

Ålder... 

Anser du att du är en van datoranvändare... 

  

 

INKÖP 

1. Berätta hur Du gör när Du gör inköp, med och utan Intrade? 

2. Dina inköp, vad består de av? 

3. Hur ofta gör Du beställningar? 

 

 

ANVÄNDANDET AV INTRADE 

4. När använder Du Intrade? 

5. Varför använder Du Intrade i dessa situationer? 

6. Finns det situationer när Du inte använder Intrade? 

- varför inte? 

7. På vilket sätt beställer du då? 

- telefon  

- web 

- fax 

-hämtköp, rekvisition  

8. Vilka faktorer avgör om Du handlar via Intrade? 

9. Berätta om Dina upplevelser kring att använda Intrade? 

Vad upplever Du systemet har för fördelar? Nackdelar? 

10. Hur introducerades Du till Intrade? 

- utbildning? 

- Information? 
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- Annat? 

11. Vad tror Du syftet med Intrade är? 

12. Är du användare i Raindanceportalen? 

13. Ser du några fördelar med att göra Dina beställningar i Raindanceportalen?  

 

 

UPPLEVELSER KRING E-HANDEL 

14. Ser Du några fördelar med att handla elektroniskt? 

I så fall, vilka? 

15. Ser Du några nackdelar med att handla elektroniskt? 

I så fall, vilka? 

16. Anser du att e-Handel effektiviserar din inköpsprocess?  

17. Vad skulle krävas för att Du skall göra fler av Dina inköp elektroniskt? 

- ett krav? 

- ett snabbt system? 

- många leverantörer som är anslutna till systemet? 

- annat 

18. Anser Du det finnas ett behov av ett nytt e-Handelssystem? 

19. Om man inför ett nytt system, hur skulle Du vilja lära dig att använda systemet? 

20. Om systemet skulle vara utformat utifrån Dina önskemål, skulle det påverka Din 

användningsgrad? 

21. Vill Du vara delaktig och påverka förändringar? 

I så fall, på vilket sätt? 

22. Hur upplever Du att förändringar kommuniceras ut i Din förvaltning? 

23. Hur upplever Du förändringar som påverkar Dina arbetsrutiner? 

24. Hur kan ansvariga underlätta en sådan förändring för Dig? 

 

 

Tack för Din medverkan 

/Emilia Fredriksson & Johanna Blomquist 
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Bilaga 2 

Intervjuguide till Kungsbacka Kommun, Eskilstuna Kommun och Malmö Stad.  

 

Befattning: 

Roll vid implementering av e-Handel: 

 

 

Tema 1 (Övergripande frågor) 

1. Vad innefattar begreppet e-Handel för Er? 

2. Hur länge har Er kommun arbetat med e-Handel? 

3. I vilken utsträckning används e-Handel i Er kommun? 

- skiljer användningsgraden mellan olika förvaltningar?  

Om JA, varför? 

 

 

Tema 2 (Ledningens roll och mål) 

4. Vem ansvarade/ansvarar för implementeringen av e-Handel i Er kommun? 

5. Varför införde Ni e-Handel i Er kommun? Syfte och Orsaker? 

6. Vad har/hade ni för mål vid införandet av e-Handel i Er kommun? 

7. Har dessa mål uppfyllts? 

8. Kommunicerades dessa mål ut i verksamheten?  

9. Hur lång tid har implementeringsprocessen tagit? 

 

 

Tema 3 (Attityder och motstånd) 

10. När Ni implementerat systemet till användarna, hur har ni gått tillväga? 

11. Hur har Ni fått användarna (personalen) att ändra inköpsbeteende? 

12. Hur har användarna (personalen) ställt sig till att göra sina inköp elektroniskt? 

-har inställningen till e-Handel något samband med användarnas ålder/kön? 
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13. Vilka synpunkter/reaktioner har funnits hos användarna (personalen)? 

- har attityderna varit övervägande positiva eller negativa? 

- vad har ni gjort för att påverka negativa attityder? 

 

Tema 4 (Kommunikation och delaktighet) 

14. Har användaren (personalen) involverats i förändringsarbetet?  

- Om JA, varför? Hur?  

- Om NEJ, varför inte? 

15. Har Ni beaktat användarnas (personalens) önskemål? 

- Om JA, hur? 

- Om NEJ, varför inte?  

16. Kan Du kort beskriva hur Ni kommunicerat/förmedlat ut syftet med e-Handel till de olika 

förvaltningarna? 

17. Hur har ni fått användarna att använda e-Handelssystemet?  

- krav eller andra incitament? 

 

 

Tema 5 (Förståelse och medvetenhet)  

18. Anser Du att Ni lyckat skapa förståelse hos användarna varför Ni implementerat e-

Handel? 

      - Om JA, hur har ni gått tillväga? 

      - Om NEJ, varför inte? 

19. Vilka faktorer anser Du vara viktiga att beakta vid implementering av ett e-

Handelsprojekt? Fallgropar? Framgångsfaktorer? 

20. Varför är dessa faktorer viktigast? 

 

 

Tema 6 (Tekniska aspekter) 

21. Anser du att de största svårigheterna ligger i systemet och leverantörsanslutningarna eller 

i att få personalen att använda systemet? 

 



Bilagor 

46 

 

Tack för Din medverkan! 
 
/Johanna Blomquist & Emilia Fredriksson  
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Bilaga 3 

Intervju med Stefan Norr, Logica 
 

1. Vad anser du vara viktigt för att lyckas med implementeringen av e-Handel? 
 

2. Vilka fallgropar skall man försöka undvika? 
 

3. Hur skall man få användarna (personalen) att använda sig av e-Handel istället för 
alternativa beställningssätt? 
 

4. Vem skall bära ansvaret för implementeringen till användarna (personalen)? 
 

5. Skall man involvera användarna? 
-I så fall på vilket sätt? 
 

6. Om krav på användande inte ställs, finns det andra sätt att motivera ett användande? 
 

7. Har projektgruppen en viktig roll? 
-I så fall på vilket sätt? 
 

8. Anser du att projektgruppens inställning och entusiasm till e-Handel har betydelse för hur 
lyckad implementeringen blir?  
 

9. Skynda långsamt, hur ser tidsdimensionen ut för en lyckad implementeringen av e-
Handel?   
 

10. Vid införande, skall man gå ut på ”bred front” eller skall man införa systemet förvaltning 
för förvaltning? 
 

11. Anser du att detta är en stor förändring?  
- vilka personer/grupper påverkas mest? 
- vilka reaktioner har du mött från denna/dessa grupper/personer?  
 

12. Anser du att de största svårigheterna ligger i systemet och leverantörsanslutningarna eller 
i att få personalen att använda systemet? 

 
 
Tack för Din medverkan  
 
/Emilia Fredriksson & Johanna Blomquist  
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Bilaga 4 
 
Intervjuinformation  
 
Personlig intervju       
  Datum Plats Utrustning 
Äldreboende A  20080502 Personalrum Ljudupptagare 
Användare A       
Användare B       
       
Äldreboende B  20080506 Kontor Ljudupptagare 
Användare C       
Användare D    
Användare E    
        
Äldreboende C  20080508  Personalrum  Ljudupptagare 
Användare F       
        
Äldreboende D  20080509  Kontor Ljudupptagare 
Användare G       
Användare H       
        
Telefonintervju       
  Datum Plats Utrustning 
Eskilstuna Kommun 20080506 Kontor Ljudupptagare 
Anna-Karin Wahlström     Högtalartelefon 
        
Kungsbacka Kommun 20080507 Kontor Ljudupptagare 
Eva Djervbrant     Högtalartelefon 
        
Malmö Stad 20080506 Kontor Ljudupptagare 
Carl-Johan Rasch     Högtalartelefon 
        
Verksamhetskonsult  20080513 Kontor Ljudupptagare  
Stefan Norr, Logica AB     Högtalartelefon 
 
 


