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S A M M A N F A T T N I N G  

 
Allt fler företag börjar använda ledningssystem och följa standarder för att 
effektivisera sitt arbete. Dessa standarder har blivit allt vanligare och det är nog få 
personer som inte har kommit i kontakt med t.ex. någon ISO standard eller någon av 
dess varianter. Men vad är då en standard och hur används de? Hur ska en vanlig 
person kunna ta till sig allt som står i dem? 
 
I teoriavsnittet i uppsatsen besvaras frågor om standarder, ledningssystem och deras 
datorstöd. Datorstöd till ledningssystem är som datorstöd i allmänhet, de kan vara en 
välsignelse eller en förbannelse. För att försäkra sig om att datorstöden gör systemen 
så användbara som möjligt har experter utarbetat teorier om användbarhet. Men går 
dessa användbarhetsteorier att använda på ledningssystemens datorstöd? 
 
För att undersöka det kontrollerar uppsatsen genom en fallstudie om ett 
ledningssystems datorstöd behöver användbarhetsteorierna. Gör dess teorier någon 
nytta, är det lämpligt att utforma ledningssystems datorstöd enligt dem? Slutsatserna i 
den här uppsatsen tyder på att det kan vara svårt att klara sig utan dem. 
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1 INLEDNING 

 
1.1 BAKGRUND 

Verksamheter strävar efter att vara så effektiva som möjligt och söker efter metoder 
som ska underlätta arbetet och öka produktiviteten, ofta igenom att förbättra sin 
effektivitet. Ett mycket vanligt sätt är att ta hjälp av datorer för att underlätta arbetet. 
Dock har det tills nyligen inte funnits bevis att datorerna skulle hjälpa produktiviteten. 
Avsaknaden av bevis har kallats ”Solows paradox”, efter nobelpristagaren i ekonomi 
1987 Robert Solow som 1988 sade att ”Vi kan finna datorer överallt utom i 
produktivitetsstatistiken.”. Nu har dock två svenska analytiker på uppdrag av SCB 
gjort en undersökning som kunnat bevisa datorers rättfärdigande ur 
produktivitetssynpunkt. I undersökningen ”Does ICT-use matter for firm 
productivity?” påvisas belägg för att om en högre andel av ett företags anställda 
använder datorer har det en positiv effekt på produktiviteten.(Computer Sweden, 
051007) 
 
Även om datorer i sig är bra verktyg som är oumbärliga i många situationer så är de 
informationssystem som de kan upprätthålla av större vikt för organisation och 
effektivitet. Ett informationssystem, eller IS, kan beskrivas genom att dela upp ordet i 
information och system och beskriva dem. Information är upplysningar om faktiska 
eller tänkta förhållanden. Med system menar vi att det finns ett mönster. Ett system 
står i motsats till något som är oorganiserat. Ett IS är ett mönster för behandling av 
information. (Andersen,1994) 
 
En typ av IS är ledningssystemen. När det gäller att åstadkomma ett välstrukturerat 
och effektivt arbetssätt i en verksamhet är så kallade ledningssystem vanliga. Med 
ledningssystem menas ett ramverk inom vilket företagsledningen styr, mäter och 
utvärderar arbetet.(Ammenberg, 2004) Allt fler organisationer har antagit olika 
ledningssystem och många har flera ledningssystem för olika ändamål. Systemens 
uppgift är att effektivisera arbetet som sker genom att ge en överskådlig bild över vad 
som ska göras och på vilket sätt, allt för att ge underlag för de beslut som krävs.  
 
Ledningssystemen blir allt mer eftertraktade eftersom många företag kräver att deras 
leverantörer skall ha ett dokumenterat ledningssystem för att säkra kvalitén.(Bergman, 
2001). Ett av de vanligaste ledningssystemen för kvalitet som många känner till är 
serien ISO 9000, dock är kvalitet bara ett område som ledningssystem är applicerbart 
på. Idag används standardiserade ledningssystem inom många olika områden. Det 
gäller exempelvis förutom kvalitet, miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, personalfrågor, 
riskhantering och IT-säkerhet.(Ammenberg, 2004). 
 
Uppgiften för ledningssystemet är att ge personalen i verksamheten information för 
att stödja deras beslutsfattande. Alltså blir datorstödets uppgift att på ett så tydligt vis 
som möjligt låta personalen tillgodogöra sig information som är korrekt och lämplig 
för det givna tillfället. I ledningssystemen kan viss databehandling ske, men i stort sett 
handlar det om dokumenthantering, att presentera information. Utöver det kan 
systemens effektivitet ökas genom att tillföra funktioner i form av avvikelsehantering 
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etc. men det huvudsakliga i ledningssystemen är att presentera information. Då 
system av det här slaget får sina egenskaper under utvecklingsarbetet, oavsett om det 
sker vid ett tillfälle eller gradvis, är det av största vikt att kraven på systemet beaktas 
under den fasen. 
 
 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING 

 
Ledningssystemen inom de olika områdena, och även de integrerade 
ledningssystemen, har funnits länge, det som har förändrats på senare tid och bidragit 
deras utbredning är datorstödet. Med ett datorstöd kan ledningssystem utnyttjas på 
nya sätt och få en betydligt mer omfattande överblick, såväl som inblick i detaljer.  
 
Dessa datorstöd utvecklas i huvudsak av företag som har egenutvecklade 
ledningssystem som de säljer som en paketlösning. I IT-branschtidningar märks det 
tydligt om man läser annonserna, en hel uppsjö av tillverkare beskriver sina 
ledningssystem med sina speciella funktioner. Detta har medfört att forskningen kring 
och utvecklingen av datorstöden till stor del verkar ha hållits inom företagen. Med 
andra ord är den vetenskapliga forskningen i ämnet datorstöd för ledningssystem 
begränsad.  
 
Många av de datorstöd till ledningssystem som utvecklas baseras på webbteknik i 
nätverk av olika slag. Det är viktigt att ledningssystems datorstöd klarar att behandla 
dokumenthantering och presentation av information, och då webbtekniken väl täcker 
dessa behov, ter det sig rätt naturligt att webbtekniken blivit populär inom området. 
 
Beroende på att forskningen inte är fritt tillgänglig är det svårt att hitta bra litteratur 
som behandlar ämnet utveckling av datorstöd till ledningssystem. Därför måste annan 
litteratur beaktas som kan uppfylla kraven. Den litteratur som kommer att undersökas 
huruvida den är lämplig för en sådan analogi är litteratur om användbarhet vid 
utveckling av webbplatser samt användbarhet hos IS.  
 
Att just de två områdena är lämpliga kan förklaras på följande vis. Då det är väldigt 
vanligt att ledningssystemen är webbaserade kommer litteratur som behandlar 
utveckling av webbplatser att undersökas. För att datorstödet hos ett ledningssystem 
ska vara effektivt måste utgångspunkten ligga i att ledningssystemet betraktas som ett 
informationssystem. En grundläggande tanke med ledningssystem är att alla som 
arbetar inom en organisation ska använda sig av det och ha kunskaper om systemet. 
För att få alla inom organisationen ska kunna använda ledningssystemet effektivt 
måste det ha ett visst mått användbarhet. Användbarhet är ett uttryck som beskrivs 
närmare i teoriavsnittet. 
 

1.3 SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning teorierna i ämnet 
användbarhet vid webbutveckling påverkar resultatet vid utveckling av ett 
ledningssystems datorstöd. 
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1.4 FORSKNINGSFRÅGA 

Saknar ett ledningssystems datorstöd de egenskaper teorierna i webbanvändbarhet 
beskriver om systemet inte utvecklats med teoriernas metoder?  

 

1.5 AVGRÄNSNING 

I uppsatsen kommer undersökningen att hålla sig till användbarhet hos 
ledningssystem som nyttjar webbteknik. Likaså kommer undersökningen att 
koncentrera sig på informationsspridningen i ledningssystem, vilket i sig medger 
styrning av verksamheten. Mätning och utvärdering kommer att bortses ifrån. I 
uppsatsen kommer för läsarens förståelse termen ledningssystem omfatta de system 
som består av delar från områden som integrerats med varandra. De ledningssystem 
som endast berör ett av områdena kommer hädanefter att benämnas efter det område 
de verkar för, till exempel kvalitetsledningssystem eller miljöledningssystem. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

 
2.1 LEDNINGSSYSTEM 

Vi kan konstatera att det krävs ett strukturerat sätt att driva en verksamhet, det krävs 
ett system. Detta system, låt oss kalla det verksamhetssystem, ska täcka en rad 
aspekter, såsom ledning, ekonomi, juridik etc. Ett sådant finns redan i alla existerande 
verksamheter. Systemet kan ha mycket varierande grad av formalism, från att vara 
helt informellt till att bestå av ”instruktioner” eller ”beskrivningar” för varje detalj i 
ett arbetsförlopp. Vad som finns är alltså olika från fall till fall och beror bl.a. av 
verksamhetens storlek, inriktning och komplexitet. Kunders och andra intressenters 
krav och förväntningar kan spela en ganska stor roll i sammanhanget, ledningsfrågor, 
ekonomi, juridik, personal och naturligtvis produktion behandlas på något sätt i alla 
befintliga system. (Persson, 2004) 

Det Persson här kallar för verksamhetssystem är det samma som vi i inledningen 
bestämde att kalla ledningssystem. De ledningssystem som marknadsförs idag är av 
många olika typer och kallas en mängd olika saker men grunden är densamma i alla.  
De består av arbetsinstruktioner eller beskrivningar som styr arbetet samt ett sätt att 
förmedla informationen. Ett ledningssystem kan finnas nedtecknat i en pärm på ett 
kontor eller i dokument på en dator. Om det finns i dokument i en dator kan det finnas 
ett stöd för att behandla informationen, således ett datorstöd. Arbetsbeskrivningarna 
eller instruktionerna som beskriver hur verksamheten ska bedrivas ur exempelvis 
kvalitetsperspektiv kan kallas för en ”standard” hur sådant arbete skall utföras. 
Standarder är normalt inget som företag själva tar fram utan brukar köpas ifrån 
organisationer som endast arbetar med sådana frågor, t.ex. ISO. (Persson, 2004)  

Utgångspunkten för alla ledningssystem kan sägas vara verksamhetens uppdrag. 
Uppdraget formuleras som mål som sedan bryts ner i ett antal uppgifter som sedan i 
sin tur bryts ner till dess att de är konkreta instruktioner för hur arbetet ska ske för 
målen ska nås. Dessa arbetsinstruktioner formaliseras sedan och likriktas med den 
standard som ska användas. (Persson, 2004) 
 
Ledningssystem kan sägas ge stöd för ledningen i en organisation att nå ut med 
information till medarbetarna och därmed styra verksamheten. För att sedan säkra 
exempelvis kvaliteten i verksamheten likriktas arbetsinstruktionerna med den standard 
man valt följa för att höja kvaliteten på arbetet. En vanlig standard för kvalitetsarbete 
är ISO 9001 serien. (Persson, 2004). 
 
Naturligtvis är inte kvalitet det enda som kan säkras på det här viset i en verksamhet, 
utan även arbetsmiljö, miljö, sociala frågor, personalfrågor, IT-säkerhet med mera 
(Bergman, 2001). Gemensamt är att inom alla dessa områden finns en mängd 
standarder som verkar i ett ledningssystem. Utöver standarder kan en mängd andra 
regler spela roll. Exempel på dessa kan vara den svenska lagen, bestämmelser för 
luftfart eller dylikt som styr vad som kan eller inte kan göras i verksamheten. 
 
Ledningssystem kan vara väldigt enkla eller mycket mångfacetterade. Av de 
ledningssystem som finns på marknaden kallar sig många för affärssystem. 
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Affärssystemen lägger ofta tonvikten på ekonomi och innehåller funktioner som 
hjälper till att hålla reda på budgetar med mera. I grunden är de dock en variant av 
ledningssystem. 
 

2.1.1 INTEGRERADE LEDNINGSSYSTEM 

Ett ”integrerat ledningssystem” har hittills ofta beskrivits som resultatet av 
sammanslagningen av två eller fler olika ledningssystem, t.ex. ledningssystem för 
kvalitet, ledningssystem för miljö och ledningssystem för systematiskt 
arbetsmiljöarbete. (Persson 2004) 
 
Utifrån det uppdrag som finns för verksamheten kontrolleras de arbetsinstruktioner 
som finns enligt alla de standarder som används. Om instruktionerna och standarderna 
är oförenliga ändras instruktionerna så att de inte strider emot någon av standarderna. 
När instruktionerna harmoniserar med alla standarder som ska tillämpas sägs 
ledningssystemet vara integrerat.  
 

 
2.2 STANDARDER 

De första ledningssystem som utvecklades var ledningssystem för kvalitet. Den första 
nationella och ”heltäckande” kvalitetstandarden var den brittiska BS 5750 (British 
Standard 5750). Det var den standard som låg till grund för ISO 9001 när den kom 
1987, nu är standarden reviderad och heter ISO 9001:2000. BS 5750 är starkt 
influerad av det amerikanska flygvapnets standard MIL-Q-9858 som skrevs redan på 
30-talet, och NATO-standarden  AQAP-1 från 40-talet. (Ammenberg, 2004) 

 
ISO(International Organization for Standardization) har sitt huvudkontor i Geneve, till 
ISO är över 100 olika nationella standardiseringsorganisationer anslutna. Den svenska 
organisationen är SIS(Swedish Standard Institute). De ger ut en variant av alla de 
standarder som ISO står bakom. Den svenska varianten av ISO 9001:2000 heter SS-
EN ISO 9001:2000. Det är upp till de olika nationernas standardiseringorganisationer 
att avgöra vad just deras standarder ska benämnas, och små skillnader kan finnas 
mellan länderna. Dock går det att oftast att ana vilken ISO standard de motsvarar och 
innehållet är i princip identiskt länderna emellan. (Bergman, 2001) 

 
De vanligast förekommande standarderna är ISO 9000 serien, som behandlar kvalitet, 
och ISO 14000 serien, som behandlar miljö.  

 

2.3 CERTIFIERING 

Almgren och Brorson (2003) beskriver certifiering som ett steg en verksamhet tar 
antingen för att försäkra sig om att ledningssystemet följs, eller för att kunder eller 
övriga intressenter efterfrågar det eller ur rent marknadsföringssyfte. För att få ett 
certifikat görs en revision för att kontrollera att standarderna följs, det finns tre typer 
av revisioner som kan utföras.  

• Förstapartsrevision. Utförs med interna resurser inom ett företag eller en 
organisation. Detta kallas i allmänhet för internrevision. 



 11

• Andrapartsrevision. Utförs gentemot annat företag, exempelvis en existerande 
eller tilltänkt leverantör. 

• Tredjepartsrevision. Utförs av en utomstående och oberoende tredjepart. 
Revisioner av det slaget utförs ofta i samband med företagstransaktioner, på så 
vis kan både köparen och säljaren vara säkra på att en objektiv bedömning 
gjorts. 

Storey (1996) skriver att beroende på vem som har utfärdat ett certifikat avgör dess 
vikt. I vissa fall krävs certifikat enligt lag, exempelvis krävs det att ett flygplan 
certifieras innan det tillåts flyga.  

I vissa fall krävs det att den som utfärdar certifikatet är ackrediterade, godkända. För 
certifiering och underhållsrevisioner av t.ex. ISO 14001 krävs det att arbetet utförs av 
en oberoende tredjepart ackrediterad av den statliga myndigheten SWEDAC. 
(Almgren, Brorson 2003) 

2.4 ANVÄNDBARHET 

 
Det finns många olika definitioner på vad användbarhet är. Olika författare och 
organisationer ser olika på vad som är användbarhet och vilka attribut som bör knytas 
till begreppet.  
 
Den första definitionen som ska undersökas är vad står i standarden ISO-9241:11 om 
användbarhet. 

 
”Den grad i vilka specifika användare kan använda en produkt för att nå 
ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt i ett givet sammanhang.” 

 
Usability Partners är ett konsultbolag som arbetar med användbarhetsfrågor på 
Internet. De skriver på sin websida att de tolkar det ISO-9241:11 säger om 
användbarhet som att det består av tre element. 

• Ändamålsenlighet - kan användarna uppnå det de behöver genom att använda 
produkten?  

• Effektivitet - vilken är resursåtgången (t.ex. i tid)?  
• Tillfredsställelse - vad tycker de om sin interaktion med produkten?  

En ledande forskare inom området användbarhet är Jacob Nielsen. I sin bok Usabillity 
Engineering (1993) beskriver han sin syn på ämnet. 
 
Enligt Nielsen (1993) är ett system användbart om det uppfyller följande kriterier: 

• Lätt att lära sig 
• Lätt att komma ihåg 
• Effektiv att använda 
• Få fel 
• Tillfredställande 
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2.4.1 ANVÄNDBARHET OCH WEBBTEKNIK 

 
Donnelly (2001) skriver i sin bok designing easy-to-use websites om hur en god 
webbsida behöver uppfylla fyra krav.  
 

• Det första kravet är att möta verksamhetens behov.  
• Det andra kravet är att vara lättanvänt av dem som ska använda den.  
• Det tredje är att framställa korrekt, aktuell och komplett information.  
• Det fjärde och sista kravet är att skapa webbsidan på så sätt att den klarar av 

att växa, förändras, analyseras, hanteras samt att kan underhållas.  
 
 

2.5 TEORIER SOM KOMMER ATT ANVÄNDAS 

Ovan i kapitlet har olika teorier på olika områden presenterats. För att kunna använda 
dessa i det speciella fall som berörs i den här studien kommer några att väljas ut. 
Ibland de teorierna finns krav på de fenomen som beskrivs. Vissa av kraven kommer 
att väljas ut för att representera användbarhetsteorierna och teorierna för goda 
webbsidor. För att sammanställa dem och se till vilka som är viktiga att beakta i det 
här arbetet kommer en jämförelse att emellan dem göras och de viktigaste tas ut. I 
andra undersökningar kan andra val göras, men dessa anses som ändamålsenliga i det 
här fallet. 
 
Ovan ställdes det vissa krav på egenskaper hos ett generellt system som skulle anses 
vara användbart, utöver det fanns krav på en bra användbar webbsida. Kraven för 
användbarhet var användarvänlighet, funktion och tillförlitlighet. De kraven som 
ställdes för en bra användbar webbsida var att för det första möta verksamhetens 
behov, för det andra vara lättanvänt av dem som ska använda den, för det tredje 
framställa korrekt, aktuell och komplett information. Det fjärde och sista kravet är att 
skapa webbsidan på så sätt att den klarar av att växa, förändras, analyseras, hanteras 
samt att kan underhållas.  
 
Gällande de generella systemkraven finns det olika författare som skriver olika saker 
om användbarhet men överlag så kan de som tagits upp representera begreppet. Dessa 
olika definitioner och tolkningarna har starka gemensamma beröringspunkter och 
säger i grunden samma sak. 
 

• Det finns ett element som ser till användarna, de ska använda produkten med 
så lite bekymmer som möjligt. Användarnas behov ska mötas så att produkten 
används på ett så bra sätt som möjligt. Benämns hädanefter i uppsatsen som 
användarvänlighet. 

• Ett andra element ser till uppgiften. Användarna ska med hjälp av produkten 
kunna uppfylla sin uppgift så väl som möjligt. Benämns hädanefter i uppsatsen 
som funktion. 

• Ett tredje element ser till att användaren ska kunna använda produkten som det 
är tänkt. Benämns hädanefter i uppsatsen som tillförlitlighet. 
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Kravet på användarvänlighet som ingick i användbarhet och kravet på 
lättanvändbarhet hos webbsidor kan efter att ha jämförts närmare anses vara så lika att 
de egentligen beskriver samma egenskap, och kommer därför att sammanfattas som 
användarvänlighet, lika så överlappar kraven funktion och verksamhetens behov 
varandra i sådan utsträckning att ett de kan sammanfattas som funktion. Dessa krav 
kommer att få representera användbarhetsteorierna för webbteknik i den mån att de 
motsvarar vad som efterfrågas i forskningsfrågan. Andra definitioner är möjliga att 
göra, men i den har uppsatsen görs det här valet. 
 
 
 

2.6 ANVÄNDBARHETSTEORIERNAS KRAV 

Ett antal krav har fastslagits gälla för ett användbart webbaserat ledningssystem, för 
att veta vad som krävs för att kraven ska uppfyllas ska de definieras närmare. Istället 
för att fastslå nya definitioner enkom för det här tillfället, kommer kända författares 
definitioner att användas. 

2.6.1 TILLFÖRLITLIGHET 

I sin bok Safety-critical computersystems skriver Storey (1996) att tillförlitlighet är 
sannolikheten att en komponent, eller ett system, fungerar korrekt under en viss given 
tidsperiod under givna förhållanden. 

2.6.2 FUNKTION 

Verksamhetens behov beror naturligtvis på verksamheten och därför måste den 
informationen hämtas där (Nielsen, 2001). Behoven som ska tillgodoses återkoms till 
i empirikapitlet.   

2.6.3 INNEHÅLLETS KORREKTHET 

I sin bok Användbar webbdesign skriver Jakob Nielsen (2001) att en webbsidas 
innehåll är vida överstigande dess gränssnitt i vikt. Om innehållet inte är värt att läsa 
kan informationen presenteras hur som helst utan att det gör någon skillnad. Det är 
med andra ord viktigt att innehållet håller en hög nivå. 

2.6.4 FLEXIBILITET 

Enligt Donnelly(2001) måste en webbsida vara byggd på så vis att den kan växa, 
förändras, bli analyserad, handhavd samt underhållen. Dessa kriterier kommer att 
sammanfattas som flexibilitet hädanefter. 
 

2.6.5 ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Kravet som ställdes löd att, webbsidan ska vara enkel att använda för dess användare. 
Vad en lättanvänd webbsida är skriver Donnelly(2001). 

 
”If a site is easy to use, the user will be able to achieve their goals 
quickly and efficiently.” 
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3 METOD 

 
I metodkapitlet kommer tillvägagångssättet för undersökningen att beskrivas. Olika 
ansatser och metoder kommer att beskrivas och valen av dem kommer att motiveras. 
  
 

3.1 FORSKNINGSANSATS 

En deskriptiv undersökning innebär att en företeelse beskrivs. Beskrivningarna kan 
röra sådant som har hänt eller något som pågår vid tillfället. Vid deskriptiva 
undersökningar begränsas undersökningen till de aspekter av företeelsen som är av 
intresse.(Patel, 2003) 

 
Andra ansatser kan vara hypotesprövande eller explorativa men då den deskriptiva 
metoden är lämpligast kommer den att användas under arbetet. 

 
En vetenskaplig undersökning kan gå till på två vis. Det ena sättet är att göra 
observationer av verkligheten för att sedan dra generaliserande slutsatser. Ur dessa 
slutsatser skapas teorier. Den här ansatsen kallas för en induktiv ansats. (Patel, 2003)  

 
Det andra tillvägagångssättet är att utgå ifrån en teori för att sen dra slutsatser av det 
som observeras. Det kallas för en deduktiv ansats. Då den deduktiva ansatsen är 
lämpligast för den här undersökningen är det den som valts. (Patel, 2003) 

 
Anledningarna till att den deduktiva ansatsen valdes är främst att det inte finns någon 
strävan att utforma en ny teori utan att en befintlig teori ska prövas på ett nytt område 
för att antingen stärka och bredda den eller förkasta den inom det givna området. 

 
Ytterligare ett beslut som måste tas är om ett kvalitativt eller kvantitativt arbetssätt är 
att föredra. Det kvalitativa arbetssättet ser till de kvalitéer som finns hos företeelsen, 
tonvikten ligger alltså på egenskaperna hos det som undersöks. Det kvantitativa 
arbetssättet ser mätningen som det avgörande. (Patel, 2003) 

 
I en kvantitativ undersökning skulle empiriinhämtningen kunna bestå av svaren i en 
enkätundersökning. De olika svarsalternativens träffar, som har en inbördes lika 
viktning, jämförs med varandra varpå en proportion mellan alternativen utgör 
resultatet. I en kvalitativ undersökning skulle en intervju utgöra inhämtningen i den 
skulle ett fåtal respondenter klargöra för sina svar på ett mer grundligt sätt för att en 
rikare bild skulle ges. I en kvalitativ undersökning kan dessutom frågorna i intervjun 
ändras då det är helhetsbilden snarare är enskilda frågor som är viktigast. (Repstad, 
1999) 

 
I den här undersökningen är en kvalitativ undersökning lämpligast då data som 
inhämtas kommer att behandla personers subjektiva intryck av ett ledningssystem. 
Vidare är intervjuernas djup och flexibilitet av stort värde för att kunna nå kunskaper 
som respondenterna kan tänkas inneha om än termer och uttryck är obekanta. 
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3.2 UNDERSÖKNINGSANSATS 

  
Syftet med en fallstudie är att ta en liten del av ett stort förlopp, och med hjälp av 
fallet beskriva verkligheten och säga att fallet i fråga får representera verkligheten 
(Ejvegård, 2003). Ett fall kan vara en individ, en grupp individer eller en organisation 
etc. Det är fritt att studera fler fall är ett om så önskas. Det viktiga här är att få en så 
täckande information som möjligt och ett bra helhetsperspektiv av fallet. (Patel, 2003) 

 
Fallstudien medför en större närhet till undersökningsobjektet än en rent statistisk 
undersökning och är vanligtvis mer idégivande. Fallstudien ger inlevelse och bjuder 
på upplevelser medan statistiska uppgifter är mer ”torra”. (Ejvegård, 2003) 
  
En fallstudie är lämplig då ett fenomen ska undersökas och jämföras med teorierna på 
området. Särskilt när det undersökta fenomenet är så pass komplext som ett 
ledningssystem är.  
 
Då det inte är praktiskt möjligt att undersöka så många olika ledningssystem som 
krävs i en survey och samtidigt kunna garantera reliabiliteten är den 
undersökningsansatsen inte lämplig. 
 

3.3 INTERVJUER 

3.3.1 VAL AV RESPONDENTER 

För att ge en så rättvisande bild av ledningssystemet som ska undersökas behövs ett 
bra urval av respondenter. Det krävs därför någon typ av urvalsmodell för att hitta de 
som är lämpliga. Det finns olika sätt att bestämma vilka respondenterna bör bli. Vid 
närmare undersökning förefaller det som att tre modeller är bättre än de övriga. 

Enligt en modell bör respondenterna fördelas enligt de olika perspektiven inom 
organisationen som ska kvalitetssäkras. Lika delar respondenter bör sökas inom de 
olika arbetsområden som representerar de olika perspektiv som ledningssystemets 
syfte är att stärka, exempelvis miljö, arbetsmiljö, kvalitet, etc. 

En annan modell skulle kunna utformas efter organisationens uppbyggnad. 
Respondenter skulle då proportionellt sökas i de olika avdelningarna på arbetsplatsen, 
alltså med flest respondenter på de avdelningar de där flest personer arbetar.  

Ännu ett sätt att göra urvalet är att se till dem som står för den största delen av 
produktionen får komma till tals. Därför bör respondenterna fördelas efter de 
”producerande” avdelningarna. På så vis läggs undersökningens tyngdpunkten på 
verksamhetens kärnverksamhet. 

Ur validitetsperspektiv bör respondenterna spridas över hela organisationen och att 
inga grupper överrepresenteras. På grund av många respondenters svar kan bli torftiga 
kan det vara intressantare att styra valet så att de som kan ge mer uttömmande svar 
intervjuas, på så vis kan mer information samlas med färre intervjuer. Om en sådan 
snedfördelning av respondenter sker är det viktigt att beskriva det och att hänsyn tas 
vid analysen av insamlad data. 
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3.3.2 INTERVJUFRÅGORNAS UTFORMNING 
 
Vid intervjufrågornas utformning tas hänsyn till ett antal olika faktorer. I huvudsak 
kommer de fem kraven på en användbar webbsida i kapitel 2.3 vara grunden för 
frågorna. Dessa fem punkter kommer att bli de som bedöms för att avgöra om det 
datorstöd till ledningssystemet som ska undersökas motsvarar den användbara 
webbsidan som påstås vara resultatet av att använda användbarhetsteorier inom det 
området.  
 
Intervjufrågorna delas upp i olika kategorier. Frågorna fördelas för att beskriva 
datorstödets funktion, om det uppfyller verksamhetens behov, innehållets korrekthet, 
flexibilitet samt användarvänlighet. Utöver det kommer ett antal frågor ställas 
angående respondenternas arbetsuppgifter och ett fåtal personliga frågor. Dessa frågor 
finns med för att de hjälper att ge förståelse för de övriga frågorna. Vissa frågor kan 
passa in bra i fler än en kategori.  
 

3.4 STUDIEBESÖK  

Studiebesök är planerade att genomföras på några arbetsplatser i organisationen för att 
en bild av verksamheten skall kunna ges. Den kunskap som insamlas då kommer inte 
att redovisas i uppsatsen men den anses viktig för att kunna förstå vilka krav som 
ställs på de olika delarna i organisationen. Vidare kan det material som samlas in 
under intervjuerna tolkas bättre om en förståelse för bakgrunden finns. 

För att ge en så god grund som möjligt att stå på när intervjumaterialet tolkas kommer 
dokumenten och upplägget i ledningssystemet översiktligt gås igenom och de delar 
som berörs av intervjuerna kommer att läsas noggrannare. 

3.5 ANALYSMETOD 

Den insamlade datamassan måste efter genomfört fältarbete organiseras, struktureras 
och tolkas (Backman, 1998). För att organisera och strukturera intervjuerna kommer 
svaren på frågorna att gå igenom en meningskoncentration. När svaren är 
strukturerade och koncentrerade kommer de att sammanställas och jämföras med 
teorin. 
 
Med meningskoncentration menas att de meningar som respondenterna uttryckt i 
intervjuerna formuleras med koncist. Metoden består sen av fem steg.  

• Först läses hela intervjun igenom för att en helhetssyn skall fås. 
• Sedan bryts de relevanta meningsenheterna ut som respondenterna uttryckte 

sig.  
• Det tredje steget är formulera meningsenheterna så enkelt som möjligt.  
• Sedan ska respondenternas svar tolkas utan att färgas av forskarens fördomar 

och sedan tematisera svaren utifrån sin egen synvinkel.  
• I det näst sista steget ställs frågor utifrån undersökningens syfte till 

meningsenheterna.  
 
Slutligen knyts intervjuns centrala delar samman i en deskriptiv utsaga.  

(Kvale, 1997) 
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3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

 
Validitet anger en frågas förmåga att mäta det som ämnas mätas (Patel, 2003). För att 
försäkra sig om att validiteten är hög ligger en röd tråd till grund för undersökningen. 
Igenom bakgrunden i inledningen till problembeskrivningen som mynnade ut i syftet. 
För att uppnå syftet formulerades forskningsfrågor som ligger till grund för det som 
ska undersökas genom intervjuer. Efter intervjuerna kommer svaren att analyseras och 
jämföras med vad som står i teorin för att besvara forskningsfrågorna och där igenom 
uppnås syftet. När frågorna i intervjuerna grundar sig på vad man vill ha svar på är det 
lättare att säkra validiteten. 
 
Reliabilitet handlar om att mäta något med ett lämpligt verktyg i en lämplig måttenhet 
(Ejvegård, 2003). För att inte missa eller missförstå något under det empiriska 
insamlingen kommer intervjuerna spelas in med diktafon och dessutom kommer 
respondenterna få läsa igenom intervjuerna och se att de inte missuppfattat någon av 
frågorna och att svaren uppfattats korrekt av personen som höll i intervjun.  
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C F 21 

FuE FlygE HSE 

Ledningsgrupp

PersE SISE GarnE StrilE FplE UtbE 

4  EMPIRI  

I empirikapitlet kommer en bakgrund till undersökningen att ges och även en 
presentation av respondenterna. 
 

4.1 ORGANISATIONSPRESENTATION 

Den fallstudie som utförts för att kunna besvara de frågor som jag ställt tidigare har 
skett på Norrbottens Flygflottilj F 21 våren 2005. Att valet föll på F 21 beror på att i 
en militär organisation borde det gå lätt att följa informationsflödet då det finns en 
klar hierarkisk struktur. Vidare fanns på F 21 ett ledningssystem som var klart 
utformat och ett datorstöd som byggts utan hänsyn till användbarhetsteorier. Till 
nackdel för F 21 var att datorstödet inte blivit helt utbyggt än. Dock spelar det ingen 
större roll då fyra standarder är helt eller delvis integrerade och systemet och dess 
datorstöd är i drift. Informationen om F 21 är insamlad genom samtal och intervjuer 
med anställda. 
 
På F 21 är cirka 550 personer anställda, både civila och militärer. Även FM LOG 
tillhör Luleå Garnison. Innanför grindarna finns även Luftfartsverket (LFV) och 
Fortifikationsverket (FORTV). Totalt på området arbetar över 800 personer. Målet 
med verksamheten hos F 21 skiljer sig väsentligt ifrån de flesta andra organisationer 
med behov för ett liknande ledningssystem. Istället för att göra en vinst som företag 
generellt strävar efter är F 21s verksamhet indelad i tre huvud processer, 
flygproduktion, värnpliktsproduktion samt beredskapsproduktion. 

4.1.1 ORGANISATIONENS UPPBYGGNAD 

F 21s organisation är uppbyggd hierarkiskt. Verksamheten är uppdelad i enheter efter 
arbetsuppgifter, dessa enheter är därefter vanligen uppdelade i sektioner som 
ytterligare delar upp arbetsområdena. Sektionerna knyts samman av en enhetsstab. 
Det finns (våren 2005) nio enheter på F 21. Dessa utgörs av Flygunderhållsenheten, 
Flygenheten, Hälso- och Sjukvårdsenheten, Personalenheten, Sambands och 
informationssystemsenheten, Garnisonsenheten, Stridsledningsenheten, 
Flygplatsenheten samt Utbildningsenheten. Förändringar i organisationsstrukturen är 
inplanerade. (se fig.1) 
 
Enhetscheferna samt flottiljchefen, kvalitetsutvecklingschefen, stabschef, 
informationschef och chefssekreterare utgör organisationens ledningsgrupp. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 (Organisationsschema över F 21) 
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4.2 VHL 

4.2.1 FMS VHL 

Försvarsmaktsstandard för integrerat verksamhetsledningssystem (FMS VHL 2003) 
är ett ramdokument, som är ett stöd för hur verksamheten ska gå till väga för att nå 
upp till kraven som ställs av lagar och regler, som hela Försvarsmakten använder. 
FMS VHL är en kravstandard som ligger till grund för verksamhetsledningssystemen. 
Varje ledningssystem är uppbyggt lokalt på de olika regementena och flottiljerna efter 
FMS VHL 2003. FMS VHL 2003 grundar sig på bland annat kvalitetstandarden SS-
EN ISO 9001:2000 och miljöstandarden SS-EN ISO 14001:1996 vilket många 
ledningssystem också gör. Andra standarder som tolkas i FMS VHL är speciella för 
Försvarsmakten så som RML(Regler för Militär Luftfart) och RMS(Regler för Militär 
Sjöfart). Övriga områden som omfattas är arbetsmiljö, informationssäkerhet och 
ekonomi. 
 
För att ge en bild av hur ett VHL kan se ut visas här en figur (fig. 2) tagen ur FMS 
VHL 2003. Den visar hur Försvarsmakten ser på sitt ledningssystem. De fem 
”pelarna” som håller kravribban uppe är de som Försvarsmakten valt att använda för 
att säkerställa att arbetsinstruktionerna upprätthåller de krav som ställs på 
verksamheten. 

Fig.2 (Bild ur FMS VHL 2003 som visar ledningssystems uppbyggnad) 

 
Dock bör på pekas att fig.2 inte visar en reell bild av VHL på F 21, ”Ekonomipelaren” 
är ännu inte implementerad och ”Infosäkpelarens” är under uppbyggnad vid den tid 
som undersökningen utförs. 
 
I kravstandarden nämns inte hur ledningssystemet ska implementeras utan det är upp 
till vart enskilt förband att bestämma hur de vill sköta det. För att kunna utnyttja 
ledningssystemet på ett effektivt vis är ett datorstöd väldigt värdefullt. De datorstöden 
får dock tillsvidare utvecklas lokalt. De som handhar VHL på F 21 anser att de ligger 
väl framme i utvecklingen av sitt datorstöd i jämförelse med andra förband men de är 
för den sakens skull inte nöjda.  
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4.2.2 VHLS DATORSTÖD 

Det datorstöd som finns på F 21 började användas 1997. Datorstödet består av i 
princip en dokumenthantering med tämligen oansenliga sökfunktioner i ett lokalt 
nätverk. Gränssnittet mot användaren är en webbsida som ibland länkar till de olika 
dokumenten, som dock inte visas i webbläsaren, oftast länkar dock webbsidan till de 
kataloger som dokumenten är samlade i. Datorstödet har växt fram sedan sekreteraren 
vid Stabsenheten tröttnade på att svara i telefon för att svara på var informationen 
kunde återfinnas i VHL och lade upp en webbsida med länkar till de vanligast 
efterfrågade dokumenten vartefter en kontinuerlig påbyggnad har skett. VHL, som 
inte är fullt utbyggt än, består av drygt 800 dokument av varierande storlek så 
ledningssystemet är inte lika omfattande som många andra men det är för stort att 
hantera utan tydlig struktur.  
 
Strukturen på VHL är uppbyggt efter strukturen på F 21, först delas organisationen i 
olika enheter, därefter i sina sektioner. Överst i organisationen ligger 
verksamhetsbeskrivningen som C F 21 ansvarar för. 

4.2.3 KRAV PÅ VHL 

Som det nämndes i avsnitt 2.3.2 är det viktigt att se till verksamhetens behov. De 
behov som VHL ska tillgodose på F21 formulerades av kvalitetsutvecklingschefen 
under en intervju som följande: 
 

• Personer i ledande befattning måste kunna hitta i VHL. 
• Medarbetare bör kunna hitta hjälpligt i VHL. 
• Samt att ge dem det stöd som ledningssystemet kan erbjuda. 

 
Utöver de uppgifterna ska det kunna ge stöd åt nyanställda. 
 
 

4.3 UPPLÄGG AV INTERVJUUNDERLAG 

4.3.1 VAL AV RESPONDENTER 

Som det nämndes i metodkapitlet krävs det ett bra urval av respondenter för att en 
rättvisande bild av VHL på F 21 kan ges. En nackdel i det här sammanhanget är att de 
flesta svaren i den här undersökningen troligen skulle bli sådana att de inte tillför 
bilden av VHL särskilt mycket. På grund av dessa förhållande krävs att ett aktivt urval 
görs i motsats till ett slumpmässigt urval. De som bör svara på hur VHL fungerar är 
de som har kunskap om systemet och de som arbetar med det.  

Enligt de tre olika sätt att bestämma vilka respondenterna som beskrevs i kapitel 3.3.1 
ska nu respondenter väljas. I det aktuella fallet skulle ett val mellan de olika 
urvalsmodellerna vara att välja bort de andra därför kommer respondenterna fördelas 
med alla tre i åtanke. 

Enligt den första modellen bör respondenterna fördelas enligt de områden som ska 
kvalitetssäkras enligt fig. 2.  
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Lika delar respondenter bör sökas inom de olika arbetsområden som representeras av 
pelarna i modellen över FMS VHL i fig 2. Alltså skulle lika delar av respondenterna 
sökas hos dem som arbetar med miljöfrågor, arbetsmiljö, kvalitetsutveckling och 
informationssäkerhet. Då ingen ekonomistandard integrerats ännu i systemet behöver 
den ”pelaren” inte undersökas. 

Enligt den andra modellen skulle respondenterna väljas efter organisationens 
uppbyggnad på F 21. Respondenter skulle då sökas i de olika enheterna och 
sektionerna med flest respondenter i de där flest personer arbetar. 

Enligt det tredje sättet att göra urvalet ska det ses till de som står för den största delen 
av produktionen. Därför bör respondenterna fördelas efter de ”producerande 
enheterna”, vilket i F 21s fall skulle vara FuE, FlygE samt UtbE. 

För att visa var i organisationen respondenterna återfunnits har en skiss gjorts. 

 
Fig. 3 (Respondenternas urval i organisationen) 

Fig. 3 visar de olika enheterna i F 21s organisation samt var intervjurespondenterna 
befinner sig, vidare visar skissen var studiebesöken gjorts. De tre nivåerna i bilden 
representerar ledningsnivån som ligger överst, enhetsnivån däremellan och 
sektionsnivån på botten. Som den uppmärksamma läsaren redan märkt saknas 
undersökningar hos Personalenheten och Sambands och informationssystemsenheten, 
det påverkar validiteten hos undersökningen negativt om än inte allvarligt. 
 
 
4.3.2 INTERVJUFRÅGORNAS UTFORMNING 
 
Utöver intervjuerna kommer två personer med insikt i systemet att utfrågas om 
datorstödets tillförlitlighet för att stärka reliabiliteten. Samtliga intervjuer finns att 
hitta nedtecknade i Bilaga 1. I Bilaga 1 kommer intervjuerna presenteras renskrivna. 
 

  FUE  FlygE   GarnE  HSE   Stril    FlpE    UtbE

*

*

* 

*

* * +

++ 

+ +

Legend 
Intervju         *
Studiebesök  +

*

*

   *     
  InfoSäk 

+ 
Miljö 
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4.4 SAMMANFATTNING AV EMPIRIN PER RESPONDENT 

I det här stycket kommer först respondenterna presenteras kort därefter kommer 
intervjuerna kort sammanfattas med fokus på huvuddragen i deras tankar kring VHL.  
  

4.4.1 ULF LINDGREN 

Ulf Lindgen är kvalitetsutvecklingschef på F 21 och är den som leder arbetet med 
VHL. Hans arbete med VHL består främst av att se över dess struktur, kontrollera det 
innehåll som läggs in och hålla informationen i systemet korrekt. Han använder hela 
VHL och klarar det bra på grund av att han är så insatt men skulle önska ett mer 
lättanvänt gränssnitt. Lindgren har en positiv bild av VHL och ser inget betydande 
problem med det. 
   

4.4.2 HANS ÖHLUND 

Hans Öhlund arbetar som kontrollingenjör på flygsystemsektionen och använder VHL 
som stöd kontinuerligt under allt sitt arbete. Han handlägger stora delar av VHL som 
rör hans enhet, FUE. Öhlund ser brister i det gränssnitt som nu finns och skulle gärna 
se ett som är bättre anpassat efter användarnas behov. Vidare måste VHL bli lättare 
att underhålla och framförallt bör det gå snabbare att införa uppdateringar. Ett sätt att 
åstadkomma det är att decentralisera förändringsrättigheterna så att färre personer än i 
dag blir inblandade. Det skulle medföra att förändringarna inte behövde gå via fler 
personer än nödvändigt, det skulle gå fortare och färre missförstånd skulle skapa 
tydligare information. Öhlund såg också gärna att fler av de samarbetspartners F 21 
hade fanns att hitta i VHL. 
   

4.4.3 JON RÖNNBERG 

Jon Rönnberg är flygtekniker med ansvar för att handlägga materialet i VHL som rör 
2.komp FUE. Rönnberg både läser och lägger till och uppdaterar den del av VHL han 
använder sig av, även om det till största del består av att läsa instruktioner. Han 
använder nästan uteslutande den delen som i första hand rör hans arbete. Om 
information i någon annan del behövs är det svårt att hitta och det är enklare att gå en 
informell väg för att få reda på det som behövs. Rönnberg lägger tyngdpunkten på att 
informationen som finns i VHL måste vara korrekt och aktuell. Då den del han 
använder sig av är viktig för flygplanens flygduglighet är det avgörande att 
informationen är korrekt och att den inte missuppfattas. 
   

4.4.4 JONAS EDLUND 

Jonas Edlund är chef för fälthållningen av landningsbanorna och tillhörande område. 
Den del av VHL som fälthållningen använder sig av handläggs av Edlund. Edlunds 
främsta åsikt angående VHL är att struktur och utbyggnad är av vikt. I dagsläget är 
VHL ett mellanting som skulle behövas drivas igenom med full kraft så att det kan bli 
det styrverktyg det är tänkt som. När det väl är fullt utbyggt kan man gå ifrån de olika 
styrdokument som finns nu och ha allt samlat i VHL. En kraftfull satsning skulle ge 
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VHL det genomslag som skulle etablera det som det vedertagna medium att arbeta 
med, därigenom skulle VHL underhållas på ett naturligt sätt som gör det mer 
värdefullt.  

4.4.5 JAN OTTERSTRÖM 

Jan Otterström är flottiljchef på F 21 och använder VHL som sitt instrument för att 
styra förbandet. Han ställer höga krav på systemet och ser framförallt förtjänster med 
VHL men är medveten om dess brister. Till bristerna hör att informationen i systemet 
inte förmedlas på bästa sätt, det krävs för mycket arbete av användarna för att komma 
åt inte bara den information de behöver. Otterström använder för egen del mest 
ledningsdelen i VHL både för att styra verksamheten och som ett stöd i sitt arbete. 
Något att lägga märke till är att han utgår ifrån att de som använder och ansvarar för 
en del i VHL längre ner i organisationen, håller sin del uppdaterad och korrekt så som 
han gör i ledningsdelen. 

4.4.6 HENRIK THYNI 

Henrik Thyni är flygförare, som sådan arbetar han inte med VHL som en del i sitt 
flygande utan följer instruktioner som inte finns samlade i VHL. Det är viktigt att 
flygförare koncentrerar sig på sin uppgift då den är så pass krävande, därför fokuserar 
de på flygningen och gör mindre kringsysslor än andra anställda. Den information och 
struktur som finns i VHL är Thyni inte särskilt insatt i. De frågor som uppstår har 
Thyni inga problem att få svar på av kollegor eller chefer. 

4.4.7 MAGNUS CEDERLUND 

Magnus Cederlund arbetsmiljöingenjör och har byggt upp den delen av VHL som han 
arbetar med. Cederlund ser det viktigt att arbetet med VHL sker strukturerat. Han vill 
att de anställda ska se nyttan som kvalitetsarbete medför och får information om hur 
arbetet kring VHL ska fungera. Då skulle VHL göra stor nytta och det skulle bli lätt 
att arbeta med. Cederlund är väl medveten om innehållet och strukturen hos VHL och 
är därför medveten om många av dess brister och förtjänster, exempelvis beskriver 
han möjligheterna till att göra samordningsvinster genom att integrera de instruktioner 
som beskriver arbetsuppgifter ur olika perspektiv på olika ställen. Vidare ser han att 
processtänkandet på F 21 borde tas vara på bättre av verksamhetssystemet och att ett 
sådant stöd borde byggas. Han trycker på rutiner kring arbetet med VHL och ser det 
som möjligheten att undvika fel och diskrepanser i systemet. Funktioner såsom en 
sökmotor och ovan nämnda process eller ärendehantering ses som krav på VHL. 

4.4.8 MAGNUS STENQVIST 

Magnus Stenqvist är chef för säkerhetssektionen och arbetar med sådana frågor som 
rör informationssäkerhet. De delar av VHL som är centrala för hans arbete är för 
närvarande under uppbyggnad. Stenqvist ser fördelar med VHL och anser att det är ett 
bra verktyg att styra verksamheten med även om dess potentiella nytta ännu inte är 
tillvaratagen. Om det är VHL som ska användas för att styra verksamheten ska det 
vara det enda sättet att styra på och det får inte finnas sätt att kringgå det. Likaså 
borde information som hör samman med vad som står i VHL kunna återfinnas, 
exempelvis om ett möte beskrivs i VHL borde mötets beslut gå att finna i samband 
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med beskrivningen. För att VHL ska fungera väl måste det vinna acceptans och 
användas inom hela organisationen. 

4.4.9 PER VÅGSTRÖM 

Per Vågström är handledare för yngre befäl på UtbE. Han har länge jobbat med 
utbildning av soldater och har nyligen börjat jobba som ett bollplank för nyanställda 
inom UtbE. Vågström arbetar inte efter VHL utan får sina order av sin chef, dessa 
order fungerar som en förlängning av VHL för att nå ut hela vägen på UtbE. Av den 
anledningen är Vågström inte så väl insatt i informationen och strukturen hos VHL. I 
nuläget ser han inte VHL som nödvändigt för att utföra sitt arbete.  
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5 ANALYS OCH SLUTSATSER 

Analyskapitlet består av empiriskt inhämtade data som analyserats för att jämföras 
med teorin. Som tidigare nämns används en metod som kallas meningsreducering för 
att analysera intervjuerna.  
 
 

5.1 ANALYS 

För att verifiera om de undersökta kraven på VHL uppfylls kommer de att gås igenom 
ett i sänder. Först kommer kraven ifrån teorierna att presenteras, vidare kommer den 
information som insamlats om VHL under intervjuerna att presenteras, därefter 
kommer slutsatser som dragits finnas. Den analys som utförts för att bearbeta det 
empiriska materialet är genomförd efter Kvales första fem punkter. Punkt sex består i 
att en deskriptiv utsaga skrivs vilket inte var tanken här. 

5.1.1 TILLFÖRLITLIGHET 

Analys 

För att anse att kravet på tillförlitlighet tillgodoses ska systemet fungera korrekt under 
en viss given tidsperiod under givna förhållanden.  
 
Enligt systemansvariga drabbas det i princip aldrig av driftbrott och om det skulle 
inträffa går systemet att starta om på mycket kort tid med små arbetsinsatser. De 
problem som kan uppstå härstammar ifrån enskilda användares datorer som kan vålla 
besvär.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis är tillförlitligheten hos VHL god. Systemet fungerar stabilt och 
uppfyller de krav som ställs på det under de förhållanden som finns. 
 

5.1.2 FUNKTION  

Analys 

De krav som ställs på VHL för att uppfylla verksamhetens behov har utretts 
tillsammans med kvalitetsutvecklingschefen på F 21, Ulf Lindgren, som har i uppdrag 
att ansvara för VHL. De krav som F 21 har på VHL är som följer: 
 

1. Personer i ledande befattning måste kunna hitta i VHL. 
2. Att medarbetare bör kunna hitta hjälpligt. 
3. Att ge användarna det stöd som ledningssystemet kan erbjuda. 
4. VHL ska kunna ge stöd åt nyanställda. 
 
Hur kraven uppfylls: 
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1. Användarna i ledande befattning klarar av att hitta i VHL både i de delar som 
de använder mest och de övriga. 

2. Flertalet medarbetare hittar väl i sin del, och kan även hitta i andra delar av 
VHL även om det tar tid. 

3. Ledningssystemet stödjer de områden som är fullt utbyggda. 

4. Vid nyanställning eller vid nya arbetsuppgifter ger VHL möjligheter att sätta 
sig in verksamheten som inte vore möjliga på annat vis, dock utnyttjas inte 
möjligheten i särskilt hög utsträckning. 

 

Slutsats 

 
VHL klarar av att tillgodose verksamhetens behov på ett tillfredsställande vis, 
punkterna 1, 2 och 4 uppfylls helt och punkten 3 uppfylls delvis då alla 
verksamhetens rutiner inte finns beskrivna. 
 

5.1.3 ANVÄNDARVÄNLIGHET 

Analys 

Kravet här var att användarna snabbt och effektivt kunna nå sina mål med hjälp av 
systemet.  
 
Generellt beskriver användarna som tillfrågats att det är krångligt att hitta och att 
tillgodogöra sig den information som finns. Navigationsmöjligheterna är inte så goda 
som det anses att de borde vara, dessutom gör luckor i informationen att vissa mål inte 
kan uppnås. Det råder delade meningar huruvida informationens upplägg är 
konsekvent. En användare beskrev systemet som omodernt. En bild ges av att de 
flesta användarna hittar den information de söker beroende på att de lärt sig hitta till 
den, inte p.g.a. navigationsupplägget. 
 

Slutsats 

På den här punkten får VHL underkänt då informationen är svår att hitta, det är inte 
nog lätt att uppdatera den, det går långsamt att lägga till information och det är 
besvärligt att navigera. Dessutom skiftar dokumenten i upplägg vilket försvårar en 
överblick. 
 

5.1.4 INNEHÅLLETS KORREKTHET 

Analys 

Informationen i det undersökta systemet ska uppfylla följande krav för att systemet 
ska anses vara användbart. 
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1. Informationen ska vara korrekt. 

2. Informationen ska vara aktuell. 

3. Informationen ska vara komplett. 

Hur uppfylls då kraven? 

1. Användare som har olika funktioner i systemet har olika uppfattningar om hur 
rutinerna ser ut för att kontrollera att informationen är korrekt. En användare 
på sektionsnivå i hierarkin ser på informationen i VHL som om den är en 
order som ska följas även om det verkar konstigt. Innehållet ska garanteras av 
organisationen som i sin tur förlitar sig på ledningen. På ledningsnivån i 
hierarkin säger en användare att den information som förs in i VHL måste 
anses som korrekt då det är den ansvariga för det stycket som för in den. 

2. Med någon avvikelse beskrivs VHL ha ett innehåll som väl stämmer överens 
med det som bör finnas där. Dock ser flera användare ett stort problem i att all 
information i systemet inte är uppdaterad och aktuell. En användare hade flera 
gånger hittat gammal inaktuell information och påvisat det utan att den tagits 
bort. Överlag verkar användarna kunna lita på informationen och många vet 
när de bör ifrågasätta den. Anledningen till fel beror oftast på sena 
uppdateringar av informationen. Ettdera kan diskrepansen bero på att 
organisationen har förändrats eller att viss informations bäst före datum gått 
ut. 

3. Flera användare ser stora brister i att VHL ej är helt utbyggt. Det i sin tur för 
med sig att innan information söks ifrågasätts det om den finns, om det 
bedöms att den inte finns görs inte sökningen utan informationen söks på 
annat vis. Dessa alternativa informationssökningar tar onödiga resurser och 
minskar tillförliten på VHL. 

Slutsats 

Den största bristen är att informationsluckor finns i VHL på grund av att information 
väntar på att bli införd. En annan allvarlig brist i VHL är att det inte verkar finnas en 
klar rutin för att garantera att informationen i systemet är korrekt. Innehållet som finns 
i VHL är dock överlag korrekt och relevant, även om stora delar är i behov av 
utbyggnad. En långsam uppdatering gör att information lätt kan bli inaktuell. 
 

5.1.5 FLEXIBILITET 

Analys 

Kraven som ställdes på ett system för att anse att det är flexibelt nog för att det lätt 
skulle kunna användas var: 

1. Systemet ska kunna växa. 

2. Systemet ska kunna förändras. 
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3. Systemet ska kunna analyseras. 

4. Systemet ska kunna hanteras. 

5. Systemet ska kunna underhållas. 

Uppfylls kraven? 

1. En användare säger att systemet måste struktureras om innan det klarar att 
växa mer, de största delarna kan inte flyttas eller hanteras i nuläget. En annan 
användare säger att VHL måste delas upp för att kunna vara hanterligt och att 
på sikt krävs en genomarbetad förändring. Andra påstår motsatsen. 

2.  Informationen i dokumenten i systemet är inte så svår att förändra, men om 
strukturen ska förändras krävs det att många personer är inblandade och att de 
är överens. 

3.  Vissa användare tycker att det går lätt att ta till sig informationen i VHL, 
andra anser det svårare. En användare ser problem i att om ett allt för 
överskådligt språk används kan detaljer missas samt oklarheter uppstå, men å 
andra sidan väldigt formellt språk och detaljerade beskrivningar kan göra att 
texterna blir svåra att ta till sig. 

4.  Beroende på om man som användare har de rättigheter som krävs är det flesta 
överens om att informationen i systemet är lätthanterad. 

5. Underhållet av informationen i systemet ser flera användare som 
problematiskt. Gammal information kan ligga kvar längre än den borde, oklara 
rutiner gör att det inte alltid är klart vem som ansvarar för att uppdatera viss 
information. En hävdar att en förändrad attityd hos dem som lägger till 
material måste till. En del tittar på VHL när de har tid och inte när det behövs. 
Man måste ta sig tid. En annan användare trycker på att ledningens 
engagemang är mycket viktigt. 

Slutsats 

Det nuvarande dokumentbehandlingssystemet gör att det är enkelt att förändra 
dokumenten i VHL, likaså är det inga problem att analysera innehållet. Däremot om 
VHL ska växa kommer en tydligare struktur vara nödvändig.  

En bild av att dokumenten i VHL är lätta att arbeta med ges, men arbetet som krävs 
för att förändra strukturen i systemet är svårare att genomföra. 
 
Det bör nog sägas att ansvar ligger på dem som lägger till information i VHL, inte 
bara innehållsmässigt men de bör även ha ett sätt att skriva som deras medarbetare 
kan ta till sig, så problem inte uppstår av rent författarmässiga brister. 
 
Det är mycket som ska ske i samband med att information och struktur i VHL 
förändras och få av de sakerna underlättas av datorstödet. Dock påpekas det att en viss 
tröghet vid förändringar av VHLs struktur anses nyttig. 
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6  DISKUSSION 

Först förs en diskussion kring slutsatserna och sedan kring resultatet och metoden. 
 

6.1 DISKUSSION KRING SLUTSATSERNA 

När de krav på ett webbaserat ledningssystem som beskrivs i teorin jämförts med hur 
väl VHL klarar att uppfylla dem, är det tydligt att VHL inte klarar kraven till 100 %. 
Dock fyller VHL en viktig funktion i verksamheten och dess värde ska inte 
underskattas. Av de tillkortakommanden VHL uppvisade var somliga mindre 
graverande medan andra var desto allvarligare. Till de allvarligare hörde i min mening 
att informationen i systemet inte kunde ses som garanterat tillförlitlig, 100% 
tillförlitlig kan ingen information vara men den kunde vara bättre än den är nu. En 
annan brist hos VHL är strukturen som inte ses som helt tillräcklig av vissa 
användare, en struktur som inte är klar och homogen i organisationen medför i sin tur 
förvirring både hos både författare och läsare.  
 
Både den bristfälligt tillförlitliga informationen och bristerna i strukturen hos VHL 
beror troligtvis till viss del på oklara rutiner som inte tydligt nog klargör hur 
informationshanteringen bör ske. I ett fall ser en tekniker på det som står i VHL som 
en order att följa även om den verkar konstig då det instruktionerna i VHL garanteras 
av organisationen, samtidigt så anser chefen i organisationen att den person som fört 
in den aktuella instruktionen garanterar att den är korrekt. Det ger en situation som 
skulle kunna ligga till grund för att olyckor inträffar.  
 
En punkt där VHL sviktar är att delar av informationen i systemet inte är införd. Det 
är inte lika allvarligt som de två brister nämnts ovan och det är ett pågående arbete 
men det ska ändå nämnas. Under en intervju föreslog en respondent att ett flertal 
hängivna användare borde samlas och kraftsamlat driva igenom nya rutiner och 
arbetssätt som kunde underlätta införandet av den saknade informationen, dessutom 
skulle det ge ett större engagemang för att arbeta med VHL. Han menade att som det 
är nu är det ett fåtal användare som arbetar individuellt som gör stora delar av 
uppdaterings och införningsarbetet, och om dessa kunde dela med sig av erfarenheter 
och tankar så skulle det både underlätta arbetet samt ge en bättre bild av VHL. I 
dagsläget sker det mesta handhavandet av VHL sporadiskt när tid för det finns. Om 
tid för VHL-arbete hade avsatts och det skett mer sammanhängande än en timme åt 
gången skulle det vara väldigt värdefullt. Kanske kan en generellt förändrad attityd till 
VHL göra att det prioriteras högre och även att användarna göra att de får större tillit 
till systemet. 
 
För att återknyta till syftet med uppsatsen ställs forskningsfrågan på nytt: 
”Saknar ett ledningssystems datorstöd de egenskaper teorierna i webbanvändbarhet 
beskriver om systemet inte utvecklats med teoriernas metoder?” 
 
Forskningsfrågan kan besvaras så här: 
Att om ett webbaserat ledningssystem utvecklas utan ledning av användbarhetteorier, 
kommer sannolikt alla de krav som ställs på systemet inte att uppfyllas. 
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6.2 RESULTATDISKUSSION 

Man bör tänka på att resultatet speglas av att de som deltog i intervjuerna till större 
del bestod av VHL-entusiaster än vad som fanns i verksamheten. Att undersökningen 
medvetet har gjorts missvisande beror på att om respondenterna slumpvist valts hade 
de flesta förmodligen svarat att de varit ovetande om många av frågorna. För att 
svaren inte skulle bli för torftiga valdes många respondenter på grund av deras insikt i 
ledningssystemet och datorstödet. Undersökningen skulle trots allt inte undersöka 
användarna utan datorstödet. Dock får de som inte har ingående kunskaper ej 
glömmas bort då de sannolikt representerar majoriteten, eftersom ledningssystemet är 
till för samtliga anställda. 

Vidare måste också respondenternas svar ses ur deras perspektiv, att en 
kontrollingenjör som ansvarar för att skriva dokument i VHL och en tekniker som ska 
följa vad som står, har olika syn på ledningssystemet är lätt att inse. Utöver de 
perspektiven har kvalitetsutvecklingschefen sin syn på ledningssystemet. 

Med det i åtanke är svaren som respondenterna givit inte fullt så ”spretiga” som de till 
en början kan verka, det visar snarare på nyanser ibland svaren. Åter igen vill jag 
påminna läsaren om att även om somliga respondenters svar visar att de saknar 
djupare kunskaper kring VHL beror det inte på att de personligen skulle sakna 
intresse, utan beror snarare på organisationens utformning. 

 

6.3 METODDISKUSSION 

Gällande val av metod är det inte så mycket att tillägga. Om samma undersökning 
skulle göras om i en liknande organisation skulle forskningsansatsen och 
undersökningsansatsen bli de samma. De specifika frågorna hade nog blivit 
annorlunda även om en liknande indelning i grupper hade funnits. Frågorna som 
ställts i undersökningen var passande, men hade en chans till givits skulle nya frågor 
ha ställts som kanske varit mer precisa. Att frågorna ställts som de har gjort har betytt 
att somliga frågor har krävt att de tolkas i högre grad än vad som annars fordrats. Att 
de har utformats som de har beror på att en strävan funnits att ha så öppna frågor som 
möjligt. På det hela taget tror jag att respondenternas svar har givit en tämligen riktig 
bild.  
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