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Abstract
This qualitative study examines positive and negative effects on effectivity
as a result of alternative processes (workarounds) performed within an
ISO-certificated organizations information system. To identify these
workarounds we used contextual inquiry. This gave us an understanding
of how the information systems users actually practice their work. The
result of our acquired data revealed six major workarounds. To analyze
these workarounds in relation to its complicated context we utilized three
theoretical models. This gave us a broad understanding of each of the
workarounds and made it possible to understand why each workaround
was conducted, its implications on effectivity and what kind of a
challenge/dilemma it posed. The analysis indicated that the workarounds
had what we deduced as negative impact on the organizations effectivity
as a whole. Many of the workarounds could have been seen as very
effective alternatives to the designed work process but only if valued in a
micro-context. The fact that they still occur are most likely the result of the
fact that the users of the information system lack understanding of how
the organization and its processes are structured as a whole and how their
work as well as how they perform it is part of a bigger picture. Finally we
present how future research, based on this study, could focus on
developing a better model to understand the complicated context. We also
propose that studies could investigate the possibility of shaping an ISOstandard which is responsive to the diversity of organizations actual work
processes while still ensuring a qualitative standard.
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1. Inledning
Den teknologiska utveckling som kontinuerligt präglar vårt samhälle har bidragit till att vi
idag ser informationsteknologi (IT) som ett essentiellt redskap för att hantera och
effektivisera vårt dagliga liv. Det är dock inte bara i vår personliga vardag som hantering och
effektivisering är något som anses eftersträvansvärt. Det finns idag inga stora organisationer
som inte har ett behov av ett informationssystem (IS) 1. Det kan inte ses som en isolerad del
av verksamheten utan något som sammanknyter alla de aktörer som existerar inom
organisationens ramar. IS ska hjälpa att styra samt effektivisera arbetet och i de fall där
organisationer arbetar utifrån strikta ramar, som vid ISO-certifierade processer, existerar det
ytterligare skäl till att systemet faktiskt är kompatibelt med det tänkta arbetssättet. Man kan
alltså se IS som en av de viktigaste resurserna för att organisationer ska kunna utföra sina
uppdrag, styra sina medarbetare och skapa värde för kunder. Utan fungerande IS skulle
majoriteten av dagens organisationer inte kunna fungera över huvud taget. Kan man då dra
slutsatsen att ett korrekt fungerande IS leder till att organisationer uppfyller sina mål? Vi
argumenterar för att så inte är fallet. IS är bara en, om än så viktig, av alla deltagare i ett
större nätverk. Likt en tårta som bakas utifrån ett recept tenderar resultatet vara beroende av
mer än rätt mängd av rätt ingredienser. Vem som gör vad, var, när och på vilket sätt är
avgörande för slutresultatet. Detta har lett till att kravspecificering har fått en allt tydligare
roll då IS beställs (Alter, 2013).
IS är ofta tänkta att användas på ett specifikt sätt men i och med att arbetsuppgifter
förändras, nya mål definieras och andra arbetsrelaterade förändringar sker förändras också
sättet arbetet utförs på (Alter, 2014). Här kan det då uppstå motsättningar mellan de olika
aktörerna inom organisationen, exempelvis mellan användaren av IS och systemet självt. I de
fall där arbetsprocesser styrs av en formell standard skulle avvikande sätt att utföra arbetet
på möjligtvis kunna påverka effektiviteten inom organisationen. Dessa typer av avvikande
sätt att arbeta på är kallade workarounds. En workaround innebär att användaren använder
alternativa arbetssätt i de olika arbetsprocesserna för att nå sitt mål och i denna studie
kommer vi att undersöka hur workarounds tar sig i uttryck inom en organisations IS.

1

Informationssystem (IS) är system som samlar in, bearbetar, lagrar och distribuerar information

(Nationalencyklopedin). Informationssystem är system som för verksamheter ger stöd för att planera,
övervaka, eller styra arbetet inom en organisation. Lagerhantering, produktionsplanering,
beslutsstödsystem m.m. är alla exempel på informationssystem.
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1.1 Syfte och frågeformuleringar
•
•

Tar sig workarounds i uttryck i de undersökta arbetsprocesserna, om så är fallet, vilka
är de och vilken effekt har de på arbetsprocesserna?
Utifall det existerar effekter på arbetsprocessen till följd av workarounds, hur
påverkar det arbetsprocessernas effektivitet?

Denna studie syftar till att undersöka arbetsprocesser i IS och hur workarounds påverkar
effektiviten, både positivt och negativt, i organisationer.
Genom att belysa vanligt återkommande workarounds skulle detta kunna leda till ett
bredare perspektiv på hur användningen utav IS hämmar/bidrar till en organisations
effektivitet. Vår studie skulle därmed kunna bidra till en ökad förståelse för hur workarounds
tar sig i uttryck i organisationer samt vilka effekter de får.
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2. Relaterad forskning
Även om fenomenet workarounds ofta nämns inom litteratur som rör organisationer,
ledning, offentlig förvaltning och teknik så är workarounds inte tillräckligt studerat och
teoriserat (Pollock, 2005). Forskning som bedrivs inom det ämne vi valt att studera och som
vi nedan presenterar fokuserar på hur workarounds kan ta sig i uttryck inom en
organisatorisk kontext. Det primära fokus inom forskningen som vi tittat på är vad det är
som utlöser workarounds och vilka konsekvenser det får för det dagliga arbetet inom
organisationen, samt hur workarounds kan/bör hanteras inom organisationen.

2.1 Work systems/arbetssystem
Enligt Alter (2013) är ett arbetssystem ett system där maskiner, alternativt människor utför
arbete genom att använda information, teknologi och andra resurser för att producera
specifika produkter eller tjänster för specifika interna eller externa kunder. Att definiera
workarounds i relation till arbetssystem snarare än till endast processer och teknologi ger en
mer omfattande förståelse för vilka förändringar som workarounds ger upphov till (Alter,
2014).
Ramverket för arbetssystem är användbart då det beskriver och analyserar ett IT-relaterat
arbetssystem i olika organisationer (Alter, 2013). Ramverket består av nio olika element som
tillsammans ger en god överblick över arbetssystemets form, funktion och miljö (ibid.).
Processer och aktiviteter, deltagare, information samt teknologi är enligt modellen helt
integrerade i arbetssystemet. Kunder och produkter/tjänster är delvis del av arbetssystemet
och delvis utanför eftersom att kunder ofta tar del av processerna/aktiviteterna som pågår i
arbetssystemet. De är på så sätt med och formar arbetssystemet (ibid.). Miljö, strategier och
infrastruktur ses som utanför arbetssystemet även om de direkt påverkar det (ibid.).
I denna studie söker vi en förståelse för hur workarounds tar sig i uttryck i arbetssystemet
då deltagarna agerar med IS. Den handlingen ligger under kategorierna processer och
aktiviteter, deltagare, information samt teknologier. Resterande delar av arbetssystemet
kommer att tas i beaktning för att skapa en förståelse för workarounds påverkan på helheten
av arbetssystemet.
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Figur 1, The work system framework (Alter, 2013, s.78)

2.2 Livscykelmodell för arbetssystem
Livscykelmodellen för arbetssystem representerar den iterativa förändring som arbetssystem
genomgår med tiden. Denna förändring är ett resultat av planerade förändringar (projekt) i
kombination med oplanerade förändringar (bricolage, anpassning och workarounds)(Alter,
2013). Oplanerade förändringar representeras av de inböjda pilarna. Utifrån
livscykelmodellen för arbetssystem kommer vår studie äga rum i den fas som benämns som
drift och underhåll (operation and maintenance). Detta eftersom i den organisation vi
studerar har arbetssystemet varit i drift under en längre tid. De oplanerade förändringarna
som sker i drift och underhållsfasen börjar med mindre anpassningar samt workarounds som
resultat av besvärliga processer (ibid.). Det inkluderar på längre sikt också anpassningar och
workarounds som förändrar praxis eller mål inom organisationen utan att ha genomförts i
form av ett formellt projekt (Feldman & Pentland, 2003).
Genom att identifiera dessa anpassningar och workarounds i drift och underhållsfasen
hoppas vi att kunna ge feedback som kan användas i livscykelns utvecklingsfas
(development). Detta kan leda till att arbetssystemet anpassas bättre till användarnas sätt att
arbeta samt att standardiserade processer lättare ska kunna efterföljas.
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Figur 2, The work system life cycle model (Alter, 2013, s.78)

2.3 Arbetsprocess/Effektivitet
Effektivitet är något som organisationer i alla tider har eftersträvat och med de storskaliga IT
investeringar som i modern tid har präglat organisationer är det mycket som kan göras för att
effektivisera arbetsprocesser inom de arbetssystem där IS blivit implementerat (Jasperson,
2005). För att IS ska vara en effektiv resurs för organisationen krävs det att användarna
använder IS på det sätt som det är tänkt att användas samt att de förstår varför de måste göra
på det tänkta sättet (ibid.). DeLone och McLean (2014) presenterar en modell som visar vad
som leder till lyckade IS-implementationer. Lyckade i den bemärkelsen att systemet blivit en
central del av organisationen och att systemet är så pass användarvänligt att det i sin tur
leder till att aktörerna använder systemet på ett sätt som har en positiv inverkan på
organisationen (DeLone & McLean, 2014). Detta kan kopplas till arbetsprocesseffektivitet, att
aktörernas arbete inom arbetssystem kan hanteras och fortskrida utan störningar eller
hinder som ligger inom systemet.
Jasperson (2005) menar att IS inte utnyttjas fullt ut och att det kan finnas många
funktioner inom systemet som inte används eller som användarna inte vet hur de skall
hantera. Alltså kan implementationen av IS i en organisation effektivisera arbetet men det
finns en potential för förbättring så en högre effektivitet kan uppnås. För att denna maximala
effektivisering av arbetsprocesser med hjälp av IS ska kunna ske krävs det att kontexten
passar med det IS man väljer att implementera. Sammanfattningsvis kan vi se att den
effektivitet som ett IS har möjlighet att bidra med i en organisation är begränsad till hur
resterande delar av arbetssystemet ser ut samt användarnas förmåga att förstå det specifika
9

IS. Denna förståelse är inte begränsad till hur de olika funktionerna fungerar utan även vad
ens eget arbete har för följder organisatoriskt. En process som användarna själva upplever
som effektiv, kan från ett större perspektiv ses som ineffektiv (Drum, Standifier & Bourne,
2015). När IS inte passar kontexten samt då det existerar en oförståelse för de tänkta
arbetsprocesserna är det lätt att det uppstår vad användarna upplever som
hinder/utmaningar, något som de löser med workarounds (Alter, 2014).
Informationssystems utveckling kan ses som en bidragande faktor till hur organisationer
har utvecklats till vad de är idag (Kleis, Chwelos, Ramirez & Cockburn, 2012). Allt eftersom
IS har blivit implementerade samt blivit en del av organisationer har detta inneburit att ett
samarbete mellan människor och ett IS varit tvunget att skapas. Konflikter och problem som
uppstår mellan system och arbetstagarna kan få konsekvenser som leder till ineffektivitet
som genomsyrar hela organisationen (Gesser, 1986). Att medvetandegöra dessa konflikter är
en väldigt viktig aspekt av ett arbetssystem.
Workarounds ses som en process där lösningar på utmaningar uppstår i de rutinmässiga
dagliga arbetsrutinerna. Workarounds uppstår i arbetskontexter där individer i sitt arbete
finner egna sätt att utföra sina uppgifter på för att nå uppsatta mål, sätt som inte går i linje
med det standardiserade arbetssätet inom organisationen (antingen egna eller
organisatoriska)(Alter, 2014).
Det finns sedan tidigare forskning som visar på workarounds roll inom den medicinska
kontexten, där artefakter av både teknologisk och icke teknologisk karaktär hjälper individen
i sin strävan att göra medvetna och omedvetna workarounds (ibid.).
Implementeringen av IS sker idag inte allt för sällan genom att organisationer väljer att
använda sig av standardiserade implementeringssystem, exempelvis ISO-9001. Denna typ av
standard ”bevisar” att organisationen arbetar utifrån vissa krav, något som på en marknad
ses som attraktivt (Fitzgerald, 2002). Det finns även IS som organisationer väljer att
implementera som redan är standardsystem, redo att installeras i verksamheten för att täcka
de funktioner som organisationen känner behov av. Ett rigid IS som inte passar den kontext
som verksamheten befinner sig tenderar att i en större utsträckning generera workarounds
(Alter, 2014).

2.4 Workarounds
Den definition av workarounds som vi i denna uppsats valt att använda oss av beskriver
workarounds i en organisatorisk kontext (Alter, 2014).
”A workaround is a goal-driven adaptation, improvisation, or other change to one
or more aspects of an existing work system in order to overcome, bypass, or
minimize the impact of obstacles, exceptions, anomalies, mishaps, established
practices, management expectations, or structural constraints that are perceived
as preventing that work system or its participants from achieving a desired level
of efficiency, effectiveness, or other organizational or personal goals.” (Alter,
2014 s.1044)
Workarounds påverkar arbetet i ett arbetssystem. Påverkan kan antingen vara temporär eller
sträcka sig över en längre period men den förändrar inte identiteten, avsikten eller den
grundläggande arkitekturen av ett IS (ibid.).
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Genom att identifiera workarounds kan de olika arbetsprocesserna förstås i mer detalj. Att
dels förstå vad som utlöser dessa workarounds är som tidigare nämnts ett sätt att förstå hur
användandet av systemet skiljer sig från hur systemet är tänkt att användas men att förstå
vad dessa workarounds resulterar i är också av stor vikt. Alter (2014) har identifierat direkta
effekter av workarounds:
”Direct effects of workarounds include continuation of work despite obstacles,
mishaps, or anomalies; creation of hazards, inefficiencies, or errors; impacts on
subsequent activities; and compliance or noncompliance with management
intentions.” (Alter, 2014, s.1052)
Alter (ibid.) diskuterar att workarounds kan, ur olika perspektiv, ses som antigen positiva
eller negativa handlingar som leder till önskad eller oönskad effekt. Från ett positivt
perspektiv kan workarounds ses som en nödvändig aktivitet i det vardagliga arbetet, kreativa
lösningar och kärnan till att göra framtida förbättringar (ibid.). Andra mer negativa
perspektiv på workarounds tar sig uttryck som motstånd, förvrängningar eller undanflykter,
samt ineffektivitet och faror (ibid.).
Från ett positivt perspektiv på workarounds ur den forskning vi tagit del av, framställs
workarounds som faktorer som på många olika sätt bidrar till bättre lösningar på problem
som organisationen är helt omedveten om (ibid.). Workarounds bidrar således till att
förbättra och effektivisera det sätt som organisationen arbetar, detta kan ta sig i utryck att
arbetssystem förändras och effektiviserar användarnas arbete. Genom att välja att se
workarounds som en viktig del av det dagliga arbete och som en kreativ lösning samt som en
kärna till att göra framtida förbättringar kan organisationer dra nytta utav dessa
workarounds, vilket kan leda till en ökad effektivitet och ett hållbarare arbetssystem (ibid.).
Alter (2014) presenterar negativa perspektiv på workarounds som kan, i vissa avseenden,
framkalla oönskade effekter. Exempelvis när det sker en workaround som kräver att en
säkerhetsfunktion som brandväggen (som skyddar IS mot externa angrepp) i ett IS måste
stängas av för att man skall kunna genomföra den måldrivna uppgiften (ibid.). Workarounds
kan likväl äventyra organisationens certifiering då aktörer väljer att göra workaround som
ligger utanför ramen för hur den certifierade standarden säger att arbete skall genomföras.
Sammanfattningsvis kan workarounds i mångt och mycket ses som en effektiv handling
som gynnar arbetsprocessen för aktören, men den handlingen kan i sin tur äventyra hela
organisationens effektivitet samt de krav som ställts på organisationen att utföra uppgifter
efter formell praxis eller policys. Vi väljer i denna studie att ta hänsyn till både positiva och
negativa följder av workarounds, detta för att kunna ge en så sann och trovärdig bild som
möjligt över de konsekvenser som workarounds medför.

2.5 Skillnader mellan workaround och drifting
Cibbora (1996) förklarar fenomenet drifting som en betydande förändring av rollen som
teknik har i situationer där den är ämnad att användas. Detta betyder att drifting rubbar det
planerade, fördefinierade mål och krav som organisationen satt upp. Detta bör dock inte ses
som något endast negativt, drifting kan i sig bero på både ”lyckade” eller ”misslyckade” IS.
Drifting innebär med andra ord att användarna gemensamt inom organisationen hittar andra
sätt att hantera och lära sig hur de skall använda de IS som ledningen väljer att
11

implementera. Vilket i sin tur leder till att ledningen inom organisationen tappar kontrollen
över hur aktörerna använder de system som organisationen implementerat (Cibbora, 2000).
En drift innebär att ett systems användningsområde har blivit breddat och användbart i
andra avseenden än vad de först var tänkta att vara. Med andra ord förändrar drifting
identiteten, avsikten och den grundläggande arkitekturen i ett arbetssystem, vilket
workarounds inte gör (Alter, 2014).
Detta betyder att drifting kan ses som ett resultat av ett antal workarounds. Workarounds
sker när begränsningar och hinder står i vägen för att aktören skall kunna uppnå en önskad
nivå av organisatoriska eller personliga mål i sitt arbete (ibid.). Till skillnad från drifting
syftar termen workaround på de detaljer som sker i processerna och inte bara på
slutresultatet.
Sammanfattningsvis, om workarounds blir fastsvetsade och ledningen ser hur
gynnsamma de är och vilken effektiv arbetsprocess de kan leda till byggs en förändring av
systemet utifrån dessa workarounds (implementering). Däremot om rollen för systemet, eller
dess funktionalitet, förändras har det skett en drift. Workarounds är inte en drift för
systemets funktionalitet och roll, vilka består.

2.6 IPO-modellen
IPO-modellen som Drum m.fl. (2015) presenterar är effektiv då det kommer till att belysa
processorienterade ineffektiviteter och kontrollproblem skapade av användarna i ett
affärssystem. Modellen identifierar relationerna mellan input (input), resultat (outcome) och
processer (process). Varje uppgift en användare av systemet utför är del av den kedja som
alla uppgifter i ett system utgör. Den enskilda uppgiften är vanligen sammanlänkad med
minst en ytterligare kedja (Drum m.fl, 2015). Vad den första uppgiften i kedjan resulterar i
påverkar hur nästa uppgift i kedjan kommer att se ut.
Drum m.fl. (2015) menar att oavsett motivet eller hur användaren av systemet berättigar
sin workaround kommer det vanligtvis att påverka en följande input (arbetsuppgift). Det är
effekten på den följande användarens arbete som måste tas i beaktning då man avgör
påverkan av den workaround som ägt rum. Även om det för den användare som utförde en
workaround upplevdes som hjälpsamt kan resultatet ha en variation av effekter (positiva och
negativa) på efterföljande steg i arbetskedjan (Drum m.fl, 2015). Det är med andra ord den
följande effekten som den initiala workarounden har på nästa input som avgör dess påverkan
på effektiviteten i hela arbetskedjan.
Workarounds kan enligt IPO-modellen ha tre olika upplevda påföljder på nästkommande
input, dessa är neutrala (neutral), hinder (obstruction) samt nödvändigheter (requirement).
Drum m.fl. (2015) har beskrivit det som att neutral innebär att den nya input som skapas
inte har något påverkan på följande användares arbete. Hinder innebär att det nya input som
genereras på något sätt skapar hinder (oöverkomliga eller överkomliga) för att nästa uppgift i
kedjan ska kunna utföras. Nödvändigheter syftar på de workarounds som inte bara gynnar
den som utförs dem utan också är nödvändiga för att nästa uppgift i kedjan ska kunna
utföras.
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Figur 3, IPO-modellen (Drum m.fl, 2015, s.145)

2.7 Workarounds fem röster
Eftersom det är fenomenet workarounds som vi undersöker, väljer vi att använda oss av
Alters (2014) “Five Voices of Workarounds” för att genomföra vår analys. Genom att använda
oss av detta teoretiska ramverk kan vi göra en djupare analys av de resultat vi hittar kopplat
till workarounds. Alter (2014) utvecklade “Five voices of Workarounds” utifrån en
litteraturstudie han genomförde, för att ge struktur till fenomen förknippade med
workarounds, typer av workarounds, direkta effekter av workarounds, olika perspektiv på
workarounds och efterföljande organisatoriska utmaningar/dilemman som är kopplade till
workarounds. I figuren nedan presenteras Alters (2014) “Five Voices of Workarounds”.
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Figur 4, Five Voices of Workarounds (Alter, 2014, s.1048)
Rösten (voice) ”fenomen” beskriver områden där workarounds har uppstått. Exempelvis kan
området kunskap (knowledge) generera workarounds, dels om det saknas en förståelse för
hur arbetet ska genomföras (man tvingas skapa en alternativ lösning) men det kan också
handla om att någon besitter mycket kunskap att denne kan skapa sina egna ”effektivare”
lösningar just tack vare detta. Den andra rösten (typer av workarounds) definierar olika
sorters workarounds. Den beskriver helt enkelt vad som görs på ett övergripande sätt.
Direkta effekter av workarounds presenterar konsekvenser och följder av workarounds.
Rösten perspektiv på workarounds innefattar olika syner inom forskningen på vad
workarounds etiska samt affärsmässiga värde är. Avslutningsvis har vi organisatoriska
utmaningar och dilemman, denna röst visar vilka utmaningar som kan uppstå för
organisationer vid workarounds (Alter, 2014).
Vi finner denna modell som ett bra redskap i vår studie då den kan hjälpa oss identifiera
flera olika aspekter av de möjliga workarounds vi finner hos fallföretaget. Dessa aspekter ger
oss en god förståelse, inte bara av en specifik workaround utan också hur den påverkar den
kontext den befinner sig i.
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3. Metod
I och med att vi begränsat vår undersökning till ett enskilt företag, för att undersöka
workarounds i en specifik kontext så kan detta klassificeras som en fallstudie (Bryman, 2011).
En fallstudie ger en djupare förståelse för de processer som de olika aktörerna deltar i och ger
ofta en detaljerad bild av kontexten (ibid.), något som är önskvärt då den kontext vi
undersöker är mycket komplex. Vårt fallföretag i denna studie är ett konsultbolag som hyr ut
projektledare till sina beställare. Inom denna organisation har de ett arbetssystem där alla
arbetsprocesser faller in under ISO-certifiering, det vill säga att denna organisation har som
krav att utföra arbetsuppgifter enligt ISO-standards så att deras kunder får en kvalitetsäker
tjänst. För att kunna svara mot syftet och de frågeställningar som ingår i vår studie kommer
vi härnäst att presentera vårt tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av den data
som vi samlat in.

3.1 Contextual inquiry
Contextual inquiry är det initiala steget av contextual design. Enligt Beyer och Holtzblatt
(1999) är det en effektiv metod för att förstå systemanvändingen. Genom den data som
contextual inquiry bidrar med kan man sedan med detaljerat stöd utforma system som
stödjer användarna på bästa sätt (Beyer & Holtzblatt, 1999). Contextual design är utvecklat
för att stödja just designers i deras arbete med att skapa ett användareffektivt system men
dess initiala process är vad vi kommer använda oss av i vår studie.
Contextual Inquiry är framtagen för att tackla den första utmaningen som en designer av
ett system möts av då det kommer till att förstå användarna av det framtida systemet (Beyer
& Holtzblatt, 1999). Vilka är användarnas behov? Vad önskar sig användarna av systemet?
Hur tar de sig an sitt arbete? I många fall har arbetsprocesserna blivit så vardagliga för
användaren att det blir svårt att förklara detaljerat vad de gör och varför (Beyer & Holtzblatt,
1999). Beyer och Holtzblatt (1999) menar att contextual inquiry är en utpräglad metod för att
förstå vilka användarna verkligen är och hur deras arbetsprocesser ser ut.
Enligt Beyer och Holtzblatt (1999) sker contextual inquiry tillsammans med användaren i
deras naturliga arbetsmiljö. Intervjuaren observerar respondenten då denne arbetar
samtidigt som en dialog äger rum mellan intervjuaren och respondenten om vad som sker i
arbetsprocessen samt varför respondenten agerar just som den gör. Genom dialogen skapar
intervjuaren och respondenten en gemensam tolkning av arbetsprocessen.
Eftersom workarounds är en form av avvikande användning från hur systemet är tänk att
användas hoppas vi att observation av arbetsprocessen leder till att vi kan identifiera dessa
avvikelser. Att använda contextual inquiry som identifierar detaljer i arbetsprocessen som
ofta kan ske omedvetet hos användaren kan därför ses som en lämplig forskningsmetod för
vår studie. Att contextual inquiry ger oss en förståelse för varför användaren avviker från den
standardiserade arbetsprocessen kan ligga till god grund för att komma med förslag på hur
systemet i framtiden kan utvecklas med avseende på användarens önskemål.
Contextual inquriy bygger på hur människor visar hur de arbetar, med så lite störning från
oss som observerar som möjligt. Vi hoppas att detta genererar data som visar på hur
användningen av IS förhåller sig till ISO-standarden. Detta skulle innebära att identifiering
av avvikelser i arbetsprocesserna bli tydliga.
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Detta innebär att vi observerar och intervjuar respondenten, vilket gör att vi kan få en
förståelse för hur denne arbetar i vardagen med specifika uppgifter. Genom att tillsammans
tala om vad som händer och hur respondenten väljer att tackla olika uppgifter hoppas vi
kunna skapa oss en detaljerad bild av hur respondentens arbetsprocess ser ut. Detta ger oss
mer detaljerad kunskap om arbetsprocessen då det vid endast intervjuer är svårare för
respondenterna att tydligt beskriva deras arbetsprocesser in i minsta detalj då mycket görs
omedvetet (Beyer & Holtzblatt, 1999; Alter, 2014).#enkelthaha

3.2 Datainsamling
I ett tidigt stadie i vår studie valde vi att genomföra en informantintervju, denna intervju
genomfördes via Skype med två personer från företagets IT-avdelningen. Anledningen till
varför vi genomförde en informantintervju grundar sig på att vi framför allt ville få en bättre
förståelse för organisationens arbetssystem. Vi har vidare refererat data från denna intervju
som ”informant” även om det var två informanter. Eftersom att vi skall observera
användarna är det av yttersta relevans för oss att förstå på vilket sätt de är tänkta att arbeta i
arbetssystemet. Vi anser även att det var lämpligt att genomföra en sådan intervju innan vi
besökte organisationen för att vi skulle ha möjlighet att kunna förbereda oss så mycket som
möjligt.
Vi spenderade totalt fyra dagar på företaget. Vi fick tillgång till ett av de konferensrum
som är beläget på företagets huvudkontor där även samtliga respondenter befann sig. Under
vår första dag var vårt syfte att lära känna vilken typ av organisation det är vi skall studera
samt att medvetengöra för de anställda om varför vi var där och göra dem mer öppna för att
vara en del av denna studie. De resterande dagarna genomförde vi våra intervjuer.
Styrkan med att vi var hos företaget i fyra dagar var framförallt att vi kunde skapa en
avslappnad relation till de respondenter som vi skulle intervjua. Detta är något som
contextual inquiry antyder är viktigt för att observationerna skall kunna bli så givande som
möjligt (Beyer & Holtzblatt, 1999). Vi fick även en betydligt djupare förståelse för
organisationen och användarnas uppfattning av IS genom de informella samtalen som ägde
rum med användarna under kafferaster och luncher. Dessa skulle uteblivit om vi inte
spenderat så mycket tid på företaget som vi gjorde.
Själva genomförandet av observationerna gick till genom att respondenterna själva tog
kontakt med oss, i vissa fall var det vi som kontaktade dem. Med respondenten och dennes
dator började vi att observera hur respondenten hanterade sina arbetsuppgifter i
arbetssystemet. Vi ställde även kompletterade frågor som vi ansåg gjorde vår observation än
mer innehållsrik, vi ville att respondenterna skulle öppna sig och förklara varför de agerar på
de sätt dem gör i arbetssystemet.
Då vi var två som utförde studien valde vi att dela upp arbetet under intervjuerna. En av
oss förde anteckningar av händelser som inte skulle göra sig tydliga i inspelningarna samt
notera de specifika tider då respondenten uttryckte något av intresse. Den andra styrde
intervjun och stod för majoriteten av kommunikationen med respondenten. Detta upplevde
vi gjorde att våra intervjuer kunde genomföras med större precision.
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Respondent

Intervjuform

Anställningslängd

Längd (min).

(A 0-1 år) (B 1-3 år) (C 3-6 år)

Informat intervju

Skype

14 år, 5 år

34:35

Respondent 1

Fysiskt möte

C

23:55

Respondent 2

Fysiskt möte

A

30:00

Respondent 3

Fysiskt möte

C

14:22

Respondent 4

Fysiskt möte

C

33:45

Respondent 5

Fysiskt möte

B

28:23

Respondent 6

Fysiskt möte

A

10:27

Respondent 7

Fysiskt möte

C

31:11

Tabell 1: Sammanställning av intervjuerna

3.3 Urval
Respondenterna inom denna studie är fyra kvinnor och tre män. Vissa av dem har arbetat en
längre tid inom organisationen, andra har arbetat kortare tid. Vissa av respondenternas titlar
skiljer sig ifrån varandra, dock är majoriteten av respondenterna projektledare. Av den
anledningen att vissa av dessa respondenter skulle kunna bli avanonymiserade om vi
presenterade deras titlar väljer vi att inte göra detta. Vi anser att de i praktiken utför samma
typer av arbetsuppgifter i arbetssystemet, oavsett vilken titel dem har är dem tvungna att
förhålla sig till ISO-certifieringen.
Som vi tidigare nämnt har vi även genomfört en informantintervju med företagets ITdirektör/chef för säkerhet tillsammans med en systemtekniker, dessa ingår även i vårt urval.
Urvalet av dessa respondenter gjordes på företaget, vi gick till en början runt i det öppna
kontorlandskapet och frågade användarna om de var villiga att ställa upp i vår studie. Ju
längre tid vi spenderade på företaget desto mer började respondenterna uppsöka oss i vårt
konferensrum, där vi tillbringade all vår tid för datainsamlingen. Vi hade en önskan innan vi
stationerade oss på företaget om att respondenterna skulle vara utvalda och medvetna om
vår ankomst, just för att vi inte skulle behöva tillbringa dyrbar tid med att söka respondenter,
så var dock inte fallet. Vi anser trots allt att vår datainsamling blev lyckad och att vi fick en
reperenstativ bild över företaget på dess huvudkontor.
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3.4 Databearbetning
Med hjälp av våra mobiltelefoner spelade vi in dialogen från varje möte med respondenterna.
Utöver detta valde vi även att anteckna vad vi observerade. Vi valde att inte använda datorer
för att anteckna vid mötet med respondenten då detta lätt kan skapa en barriär mellan den
som utför intervjun/observationen och respondenten (Beyer & Holtzblatt, 1999). Då vi
slutfört observationen/intervjun och vi lämnat respondenten gjorde vi en grov transkribering
av vad som sagts medan det var färskt i minnet (Bryman, 2011). Detta hjälpte oss att
identifiera vad vi uppfattat som viktigast från intervjun/observationen.
För att analysera all data vi erhållit använde vi oss av affinity diagram. Enligt Beyer och
Holtzblatt (1999) är affinity diagram i kombination med contextual inquiry en lämplig och
beprövad analysmetod. Tillvägagångsättet för affinity diagram är att man finner relaterande
mönster vilket sedan gör att man kan kategorisera den data man analyserar.
Vår analys resulterade i att kategorier skapades utifrån att vad som framkom i vår
insamlade data. Dessa kategorier skapades genom att vi organiserade och identifierade de
återkommande mönster, som kunde relateras varandra. Detta innebar att vi systematiskt
kunde få en djupare blick över våra data.
IPO-modellen, 5-V och arbetssystemmodellen är alla modeller som vi sedan kommer att
använda oss av i vår teorianalys, dessa finns presenterade i kapitel 2.

3.5 Metoddiskussion
Eftersom contextual inquiry är en kvalitativ metod kan man inte med säkerhet fastställa om
det existerar någon statistisk signifikans. Contextual inquiry är krävande i form av utförande.
Det tar en hel del tid och måste utföras på en plats som är ”naturlig” för respondenten.
Metoden kräver att man lyckas skapa en relation (partnerskap) (Beyer & Holtzblatt, 1999) till
den man observerar/intervjuar. Om man inte lyckas med detta är risken stor att situationen
man observerar inte ger rätt bild av hur respondenten vanligtvis utövar sitt arbete. Vi tycker
dock att vi lyckats motarbeta detta i och med att vi spenderade så pass lång tid på företaget
då vi genomförde vår datainsamling.
Att alla respondenter var lokaliserade någorlunda nära varandra geografiskt kan ha format
datainsamlingen i den meningen att resultat endast speglar just en geografisk plats. Företaget
har kontor utspridda på flera platser där arbetsprocesser i arbetssystemet kan te sig
annorlunda. Att arbetsuppgifter var den avgörande faktorn då vi gjort vårt urval innebär att
ålder, nationalitet och andra påverkande faktorer för respondenten inte togs i hänsyn till.
Man kan ana en viss obalans på grund utav detta då arbetet sker digitalt där olika
åldersgrupper kan ha olika vana att hantera digitala utmaningar, vilket kan påverka hur
workarounds tas i uttryck.
Skillnaden mellan contextual inquiry samt andra forskningsmetoder är respondenternas
aktiva roll i att leda sin session. Detta kan göra att respondenten känner sig obekväm och
obekant i denna aktiva roll (Beyer & Holtzblatt, 1999). Contextual inquiry kräver att
respondenten tar rollen som en expert, där denne leder sessionen genom att prata och visa
om sina uppgifter. Detta kan vara en svår anpassning för de respondenter som är vana att ta
en mer passiv roll i andra forskningsmetoder, exempelvis intervjuer med semistrukturerade
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frågor. Vi upplevde dock inte att någon av våra respondenter uppvisade tendenser av att vara
obekväma när vi observerade dem.
Varför vi använde oss av fallstudie som forskningsmetod grundar sig i att vi ville få
djupgående kunskaper och förståelse om fenomenet workarounds i ett arbetssystem.
Eftersom att vi undersökte fenomenet workarounds i en praktisk kontext anser vi att
fallstudie som metod lämpade sig väldigt bra för vårt ändamål, att bidra med nya synvinklar
och kunskaper om hur workaround kan studeras praktiskt. Vi anser att vi inte skulle fått den
djupgående förståelsen över hur workarounds tar sig i uttryck i praktiken om vi exempelvis
hade valt att göra en teorianalys.

3.6 Etiska överväganden
I denna studie har vi utgått från de fyra huvudsakliga forskningsetiska principer som
Vetenskapliga rådet (2002) presenterar inom humanistisk och samhällvetenskaplig
forskning, då vi genomförde vår datainsamling. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet,
samtyckeskravet, konfidenskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att
forskaren skall informera respondenterna om deras uppgift i studien samt om deras
rättigheter gällande deras deltagande. De skall även informeras om att deras medverkan är
frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan under datainsamlingens gång
(Vetenskapliga rådet, 2002). I vår studie delgavs samtliga respondenter information om
studiens syfte samt om deras rätt att avbryta sin medverkan under datainsamlingens gång.
Samtyckeskravet vilket är det andra kravet, innebär att respondenten ges rätten att själv
bestämma över sin medverkan samt att denne kan avbryta sin medverkan utan några
negativa påföljder (Vetenskapliga rådet, 2002). Samtliga av våra respondenter i denna studie
gav sitt samtycke till sin medverkan i vår undersökning.
Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket betyder att uppgiftslämnaren i studier
skall hanteras på ett sådant sätt att de inte kan identifieras av utomstående parter, samt att
denna information skall förvaras skyddat så att ingen obehörig kan ta del av den
(Vetenskapliga rådet, 2002). Nyttjandekravet är den förpliktelse som forskaren har, det vill
säga att alla uppgifter som är insamlade om personer förblir och används enbart för
forskningsändamål. Om ett intresse finns hos respondenterna, presenterar även
Vetenskapliga rådet (2002) rekommendationer om att delge var undersökningens deltagare
kan få ta del av den publicerade studien.
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4. Hur användningen av IS (faktiskt) ser ut
I detta avsnitt kommer vi att presentera det resultat som framkom av våra observationer och
samtal med respondenterna. För att underlätta läsningen av detta avsnitt kommer vi
följaktligen att börja med att presentera organisationens IS.
Det system vi studerat är ett verksamhetssystem som implementerades 2009 i den
organisation som ingår i vår studie. Systemet är SharePoint 2007 där IT-avdelningen inom
organisationen gjort egna tillägg och funktioner som de anser ska underlätta för
medarbetarna i deras arbete. Åtkomst till detta verksamhetsystem sker via ett webgränssnitt
som medarbetarna får tillgång till via företagets intranät. Systemet används dagligen av
medarbetarna och beroende på uppdragstyp används olika delar av systemet. Systemet är ett
verktyg för medarbetarna att skapa och sköta om de projekt de arbetar med samt få stöd i de
olika arbetsprocesserna.

Då användaren loggar in på IS via webgränssnittet når hen startsidan (se bilaga 1). De
övre, horisontellt liggande flikarna beskriver de olika steg som ett projekt genomgår (från
anbud till arkivering). De efterföljs av ”nytt förslag/avvikelse” som fungerar som en
förslagslåda för organisationen. I den vänstra navigatorn ser vi flikar som är vertikalt staplade
som leder till bland annat dokument, mallar och Cv:n. Denna startsida fungerar som en
utgångspunkt för att nå resten av IS alla funktioner och resurser.
Genom att klicka på ”Ledningssystem” (i den horisontella raden av flikar) når man
organisationens ledningsprocesser (se bilaga 2). Ledningssystemet visar organisationens alla
processer och ska fungera som stöd för användarna i deras arbete samt se till att arbetet följer
den ISO-certifiering som ska styra arbetsprocesserna. Genom att klicka på den process man
arbetar i får man en mer detaljerad beskrivning av den processen samt alla de dokument som
kan vara användbara under arbetet i den processen, något de beskriver som hjälpmedel (se
bilaga 3).
Genom att använda utforskaren får användaren tillgång till många av de dokument och
filer som annars nås via webgränssnittet (Se bilaga 4). Det finns dock resurser som inte går
att nå via utforskaren, exempelvis ledningssystemets processbeskrivningar.

4.1 Lärande
Här presenterar vi respondenternas inställning och även till viss del grad av önskan av att få
en formell utbildning i systemet de dagligen arbetar i. Det framkommer även hur de har lärt
sig att arbeta med systemet trots brist på utbildning.
Vid informantintervjun beskrevs utbildning som kritisk för att arbetet inom systemet
skulle äga rum på ett korrekt sätt.
”Man måste få en utbildning för att förstå hur man ska använda systemet på rätt
sätt.” (Informant)
Samtidigt framkom det att man har en förståelse för att användarna av systemet inte arbetar
på ett korrekt sätt och att det i nuläget inte existerar en formell utbildning (även om det anses
nödvändigt). Anledningen var att många som kommer in i organisationen direkt börjar
arbeta i projekt, något som resulterar i att tid för utbildning i systemet helt enkelt inte finns.
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Man menar också att det har varit hög omsättning av arbetskraft vilket har lett till att många
anställda ännu inte är utbildade i systemet.
Då det kommer till hur respondenterna förhåller sig till en potentiell utbildning i systemet
går åsikterna isär. En del menar att utbildning skulle vara för tidskrävande och att man
snarare vill att systemet ska vara användarvänligt att en utbildning inte ens skulle krävas:
”Man förväntar sig att man ska förstå sig på det, det ska vara så lättbegripligt.
Att man öppnar och att man hittar i systemet, det är dagens tänk, men det här
systemet är från en annan tid, så den är lite svår.” (Respondent 2)
”… om det är användarvänligt så tror jag att en ung människa som är van att
jobba i dator kan väldigt lätt hitta men då måste man förstå hur man hittar, det
måste vara tydligt, inte som det här.” (Respondent 4)
Andra menar att en utbildning helt klart är önskvärt:
”… när vi ska in i systemet är det ett främmande landskap. Vi behöver en riktig
jäkla utbildning!” (Respondent 5)
”Om man letar efter något, vad letar jag efter? En mall exempelvis, vilken process
i ledningssystemet ska jag leta i då? Detta skulle kunna vara en
utbildningsfråga.” (Respondent 7)
Det framkom även att lärande av systemet i stor del sker informellt som ett kunskapsutbyte
mellan användarna. Det äger rum på kontoret då man har sina kollegor tillgängliga och
speciellt då man stöter på en utmaning i systemet:
”Man har väl suttit med sin chef första dagen och sedan frågat andra om man inte
hittat.” (Respondent 1)
”… man får fråga den som sitter bredvid helt enkelt.” (Respondent 3)
”… mina medarbetare har fått lära mig.” (Respondent 4)
”Jag tar hjälp av någon som kan det, ja av mina kollegor, det är det inget snack
om.” (Respondent 5)
”När jag började hade jag en jättebra chef och min fadder visade mig systemet
(…) men också fråga alla andra.” (Respondent 7)
Att lära sig själv genom att testa och att på så sätt hitta egna vägar var en metod för att lära
sig systemet som många hade gemensamt:
”… man letar och hittar som man gör nu för tiden, learning by doing, man letar
sig fram, det funkar väl hyfsat.” (Respondent 1)
”Systemet skall användas i projektsammanhang, då fick jag ett projekt och då var
jag tvungen att sätta igång systemet och lära mig använda det. Det är learning by
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doing (…) här är det mer prova och misslyckas, det är ganska tungt men jag
tillämpade learning by doing för att lära mig det.” (Respondent 2)
”… man har själv lärt sig hur man ska göra.” (Respondent 3)
”… sedan så har man fått lära sig själv.” (Respondent 7)
”Jag gick alla vägar som gick att gå innan jag hittade ett sätt att lösa problemet.”
(Respondent 5)
Det fanns till och med en respondent som inte fått någon utbildning över huvud taget:
”Nej han som var chef före mig (hahaha), han utbildade inte mig någonting!”
(Respondent 4)

4.2 Funktioner/Arbetsprocesser
Funktioner/arbetsprocesser presenterar hur funktioner och tänkta processer i systemet
upplevs och tar sig i uttryck. Funktionerna är många då systemet är omfattande och varje
funktion i sig innebär en process som för de olika respondenterna kan se olika ut. Flera av
respondenterna beskrev en problematik kring att nå specifika dokument som var kopplade
till projekt de för tillfället arbetade med. Även om de visste var dokumenten låg i systemet
kunde de inte nås på grund av att någon inom projektet av misstag slutarkiverat dem.
”Här av misstag ligger det två uppdrag som någon som slutat här har
slutarkiverat och man kommer ju inte åt det som du ser. Om jag hittar papper som
ska ligga i dessa dokument kan jag ju inte lägga in dem (…) Jag har upplevt att
jag ville ta bort ett dokument som exempelvis var slutarkiverat, då skapar jag en
mapp som ska läggas över men då är det låst. Det ska vara igång i många år till,
så det är inte bra.” (Respondent 4)
IT-avdelningen hade även låst ett projekt då obligatoriska processer som skulle varit
slutförda inte hade prioriterats av användaren, vilket innebär att dokumenten inte kan nås.
Även om projektet i systemet var slutarkiverat var dock detta inte fallet i praktiken. Projektet
fortgick men processen att dokumentera samt ta del av tidigare dokumentation blev
problematisk
”… då hade jag det lite vilande, var inte riktigt klar men då tyckte de att de hade
gett mig några chanser och stängde ner. Då blir det lite krångligt att öppna upp
det men då lyckades jag på något sätt göra en länk som jag lagt in i
filhanteraren.” (Respondent 1)
En annan funktion som uppmärksammades var CV-konstruktionen. En mall som är
tillgänglig för alla inom organisationen där de kan fylla i med sin egen information för att
sedan skicka till kund går att ladda ner via systemet. Enligt IT-ledningen är tanken med CV
att förutom att visa för kunden vem man är och vilken kunskap man besitter också göra sina
kunskaper sökbara för andra i organisationen (via systemets sökmotor).
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”Det finns tydliga fält här där man kan skriva in och fylla i. Det enda som krävs
är basic wordkunskap. Då kan alla lätt hitta personer med den kompetens som
man letar efter genom att bara söka för allt finns i CV:t.” (Informant)
Uppfattningen om CV-konstruktionsprocessen och dess användbarhet för medarbetarna
inom organisationen tycks ändå inte gå i linje med vad IT-ledningen önskar. En del uppfattar
inte alls processen som lätt:
”Det är ett jävla helvete det här med mitt CV. Det är för att jag har gjort
stödlinjer för att jag inte ens kan fatta vart jag är. (…) jag kommer från en
anställningssituation och de vill att jag ska framställa mina erfarenheter som
uppdrag istället. Så jag måste liksom formulera om det jag har gjort för att de ska
passa in i tänket. Det är lite svårt att jobba med det.” (Respondent 2)
”… och mallarna, exempelvis CV, det är näst intill omöjligt att jobba med. Det är
gjort i något format, tabell format, det ser ju för jäkligt ut och jag måste ha
hjälp.” (Respondent 5)
Flera respondenter menar att hitta ett CV kopplat till den kompetens man söker är en
komplicerad process i sig. Bristen på hur specifika kunskaper dokumenteras i CV:t påstås
vara en anledning:
”Ju bättre CV du skriver ju bättre sökbart blir det men vi har inte preciserat vilka
ord man ska använda i CV för att kunna få upp det här. Det handlar om rutiner.”
(Respondent 4)
”Vad jag tycker är problemet är oredan inom systemet. Alltså när man söker CV
då kan jag hitta dokument, projektblad och allt möjligt tjafs. Det är inte städat.
Det är inte ordnat.” (Respondent 5)
Eftersom många av medarbetarna befinner sig ute hos kunder (på konsultuppdrag) använder
de ibland det intranät som kunden erbjuder. Vid några tillfällen används även hårdvara
(exempelvis datorer) som kunden vill att konsulten ska använda. Detta har inneburit att det
ibland varit problematiskt att nå systemet och de dokument som relaterar till det projekt man
arbetar med. Projekt sparas därför på andra platser än endast i systemet (man följer alltså
inte standarden) för att vara mer tillgängliga för alla:
”Vi sparar ner allt under G:. Där laddar vi hem allt så alla kan jobba mot
projektet och hämta dokument.” (Respondent 4)
Under en flik med namn ledningssystem som ligger i systemet finns en karta med alla
organisationens olika processer i alla de olika verksamheterna. Enligt IT-ledningen ska
denna kunna fungera som ett stöd för medarbetarna. Vill man hitta dokument eller mallar
som förklarar eller är till för att hjälpa i en specifik process man arbetar i, kan dessa hittas
genom att helt enkelt klicka på den specifika processen.
”Här finns alla processer och man kan hitta alla de dokument och mallar som
krävs för den process man befinner sig i.” (Informant)
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Åter igen är IT-ledningens bild av funktionen inte samma bild som ges av respondenterna.
En del av respondenterna upplever att ledningssystemet inte alls stämmer överens med hur
de faktiskta processerna i organisationen ser ut:
”Vi har gjort en förenklad version. Mitt arbete stämmer inte alls in på
ledningssystemet. Är den för interna eller externa projekt? Det är lite otydligt.”
(Respondent 7)
”Jag tycker inte det är bra, det beskriver inte vårt processarbete. Jag saknar
processer, jag saknar aktiviteter, jag saknar mallar. Nej jag tycker inte att jag ser
hur det här hänger ihop över huvud taget. Det fyller inte något behov. Det är
föråldrat, vi saknar hållbarhetsprocessen exempelvis. Det saknas övergripande
processer. Jag känner inte att det här hänger ihop med uppdragen och det arbete
jag gör.” (Respondent 4)
Att mycket material som dokument, mallar och CV:n ligger i samma system har för många
respondenter inneburit ansträngande arbetsprocesser. De beskriver att det krävs många klick
för att nå en specifik fil och att materialet är svårsökt i det hav av filer som finns i systemet.
Något som ofta motiverar dem att hitta egna sätt att lösa sina uppgifter på.
”Jag har inte så lite jobb så att jag har tid att vara här inne och titta. Det ser för
tråkigt ut, allt finns men det är för många klick. Det är för mycket.” (Respondent
2)
”Söker jag efter exempelvis mallar så vill jag bara hitta mallar, inte en massa
dokument, det är ju inlagt så mycket skit så jag hittar inte mallarna jag söker. Jag
får upp allt.” (Respondent 5)
”För mycket mallar, behöver bara 5-10 mallar som bör ses över och uppdateras
kontinuerligt. Det är omöjligt att uppdatera 3-360 mallar (…) det är en massa
klick, det finns säkert orsaker till varför det är så (…) man måste liksom klick,
klick, klick.” (Respondent 7)
En del respondenter uttryckte en övergripande känsla för hur de uppfattar systemet och de
tänkta arbetsprocesserna. Det upplevdes i mångt och mycket som omodernt, långsamt och
ineffektivt.
”Ibland fungerar inte systemet som det ska [övergripande].” (Respondent 1)
”Det är tungt att komma in i systemet (…) ser stenåldersmässigt ut medan det här
[visar på kundens system] är mer Apple-grafik, mer tilltalande.” (Respondent 2)
”De har ju försökt bygga en helhetslösning som inte funkar, för det är ingen
helhetslösning.” (Respondent 3)
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”Om företaget fortsätter hålla på, så växer det och blir bara tyngre att jobba med
för allihopa.” (Respondent 5)
Det som upplevdes som mest positivt med systemets funktionalitet och standardiserade
processer är det faktum att det tvingar fram en viss disciplin hos projektledarna. Dokument
som det är krav på fylla i och dokumentera (i och med att de är ISO-certifierade) skapas
automatiskt och man får en bra överblick av vad som är gjort och vad som inte är det. Detta
förutsätter dock att de faktiskt arbetar i systemet och inte i separata mappsystem som
tidigare har framkommit (exempelvis G:).
”Systemet är disciplinerat på ett sätt att jag är där inne och kollar att jag har med
de dokument som krävs för att färdigställa projektet.” (Respondent 2)

4.3 Workarounds
Under intervjuerna med våra respondenter observerade vi vid flera tillfällen hur de utförde
aktiviteter för att lösa uppgifter som enligt IT-ledningen inte gick i linje med hur de
standardiserade processerna skulle se ut. Vid dessa tillfällen frågade vi respondenterna om
den aktivitet de utförde för att få en mer detaljerad inblick i dessa alternativa aktiviteter. Vad
som följer nedan är alla de olika workarounds som vi identifierade samt respondenters
kommentarer om just dessa workarounds.
En av de kanske mest förekommande workarounds vi identifierat är den att medarbetare i
hög grad använder utforskaren i Windows för att nå dokument och hantera sina projekt
snarare än att använda det tänkta webgränssnittet. Många menar att det går snabbare, andra
att det är lättare att förstå och en del gör valet att använda utforskaren för att klara av att
göra sitt arbete då webgränssnittet i vissa fall begränsar tillgången till dokument.
”… oftast går jag inte alls in här [webgränssnittet] men när jag går in här, då kan
jag välja åtgärder och sedan öppna utforskaren.” (Respondent 1)
”… jag kan ta det från filhanteraren [utforskaren] och överföra det i andra
dokument.” (Respondent 2)
”Jag är inte inne i detta gränssnitt dagligen [webgränssnittet] (…) när jag väl ska
jobba på daglig basis går jag in via utforskaren då förstås. Då har man
genvägarna med mappar, då behöver man inte webgränssnittet, man kommer ju åt
alla mapparna ändå (…) det här [webgränssnittet] är ju inte så himla
användarvänligt, detta arbetar man ju inte i, inte jag i alla fall. Det går fortare att
bara använda utforskaren (…) man får ju upp dokumenten här också men det
känns bara mycket snabbare att bara klicka i mappsystemet [utforskaren].”
(Respondent 3)
”När vi bestämmer oss för att lägga anbud då överför vi allt från O: till systemet
[via utforskaren].” (Respondent 4)
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”Det är lite väntetid i systemet [webgränssnittet] men bara man vet om det, men
det kan ju vara frustrerande att behöva vänta en längre tid. När jag har gjort ett
nytt uppdrag och lagt upp det i systemet så är det ju saker du måste göra, sortera
in material och dokument. Så jag lägger allt under min flik [i utforskaren] och
lägger sedan över allt via den till systemet.” (Respondent 7)
Även mail har visat sig vara en lösning på problem som respondenter stött på. Det kan
handla om att man i mindre projekt överför mailkonversationer med kunder som dokument i
anbudsprocessen.
”Det är några gånger då det är mindre projekt, så mailar jag kunden om sånt, då
säger kunden: Det låter bra! Och då tar jag bara den mailen och kopierar den
mailen och lägger den här [i systemet] som ett dokument.” (Respondent 2)
Ytterligare en funktion som finns i webgränssnittet är att medarbetarna kan lämna in förslag
som är av olika karaktärer och sedan få feedback på dessa. Detta innebär att arbetsuppgifter
som handlar om att via webgränssnittet ge feedback på dessa förslag från medarbetare har
lösts med att man istället mailar förslagen till ytterligare en medarbetare för att denne sedan
ska lägga in feedbacken i systemet. Detta på grund av att den vars uppgift det ursprungligen
var att svara på förslagen av okänd anledning inte kunde komma åt den delen av
webgränssnittet.
”… då svarar jag *** och så lägger *** in det i systemet [webgränssnittet] för
hon kommer in och kan göra det på ett bättre sätt (…) istället för att jag ska bli
arg, sur för att det inte funkar, så har vi gjort det så effektivt att *** hjälper mig
lägga in det.” (Respondent 7)
Att medarbetare skickar över uppgiften på någon annan då utmaningen att utföra den blev
för stor var inte en unik händelse.
”Jag har inte full koll, det är ju olika system som pratar med varandra. Det har
jag inte full koll på, ibland när jag ändrar information i systemet så hänger det
inte med till tidsrapporterings- och budgetsystemet och jag vet inte hur det funkar.
Men vi har ju våra ekonomiassistenter så då skickar man bara till dem och ber
dem göra det.” (Respondent 1)
Problematiken att hitta mallar som man anser korrekta för det projekt man arbetar i har gett
upphov till att mallar från kunder har använts istället för de mallar som organisationen själva
har konstruerat.
”Då tar jag med mig den här mallen [från kunden], den här mallen var ju jättefin
att arbeta med (…) för som det är nu, det som är vanligt, man tar ju lite
stöldgods.” (Respondent 5)
Eftersom att ledningssystemet visade sig, för en del medarbetare, vara missvisande samt att
en del processer saknas som de önskade ledningssystemet innehöll, observerade vi att egna
ledningssystem hade konstruerats som stöd i arbetsprocessen.
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”Vi har gjort en förenklad version som stämmer bättre in på hur vi arbetar. Det
blir bättre stöd.” (Respondent 7)
Många medarbetare valde istället för att söka via systemet efter dokumentation, kompetens
m.m. att fråga sina medarbetare för att få tag på samma information, något som beskrivits
ytterligare under rubriken utbildning/lärande:
”Ja man får fråga runt, till exempel om jag letar referensuppdrag då en specifik
teknik använts, vilka har då gjort det?” (Respondent 4)
Flera av respondenterna förklarade under intervjuerna att de har hittat alternativa sätt att
lösa uppgifter på, även om de vid intervjutillfället inte demonstrerade dessa workarounds.
”Man använder inte det här [webgränssnittet] för det är för komplicerat, inte
användarvänligt (...) man får springa runt bakvägen).” (Respondent 6)
”Vad ska man ha det här systemet till egentligen? Jag vet inte, för hanteringen av
projekt kan man ju göra på andra sätt.” (Respondent 3)
”Jag undviker att använda systemet så mycket som möjligt.” (Respondent 5)

4.4 Avsaknaden av förståelse
Användarna i verksamhetssystemet utför sina arbeten på daglig basis och systemet är kärnan
i det arbete som organisationen gör mot sina kunder. Eftersom dem är ISO certifierade både
på ISO:9001 och på ISO:14001 måste användarna förhålla sig till de ramar och standards
som ges av dessa certifieringar. Av sju respondenter, var det endast en respondent som
visade förståelse av att utföra arbetet i systemet på sådant sätt som en ISO standard kräver,
respondent 4 förklarar: ”... eftersom vi är ISO-certifierade så måste arbetet läggas in i
systemet och registreras där.” Vidare förklarar respondent 4 att systemet är ett måste för
dem att ha ”… vi måste ha såna här system om vi ska vara certifierade”. Detta ska ställas i
kontrast mot hur respondenterna faktiskt tänker och förstår systemet:
”Jag tycker mig inte själv se så många fördelar för min användning av systemet.”
(Respondent 1)
”Vad ska man ha detta system till egentligen, jag vet inte, för hantering av
projektet kan man ju göra på ett annat sätt.” (Respondent 3)
”Jag försöker undvika att arbeta i systemet då jag arbetar ute i projekt.”
(Respondent 5)
Det tycks vara så att respondenterna faktiskt inte förstår den grundläggande innerbörden om
varför systemet är implementerat och alla dess funktioner. Detta blev än mer tydligt när
respondenterna visade oss systemet och gav sin förklaring av det:
”Med systemet kan vi hantera och se projekt, när det börjar och slutar.”
(Respondent 1)
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”Systemet håller reda på alla dokument, det är ett arkivsystem för anbud och
uppdragsrapportering, det är ett dokumenthanteringssystem.” (Respondent
2)
”Det är ett verksamhetssystem, ja, ehm, för det första är det någonstans att lägga
informationen på, det är det mest uppenbara användningsområdena, det är här vi
har våra projekt och material som alla kan komma åt.” (Respondent
3)
”Det är inte så användarvänligt, det finns så mycket grejer så jag vet inte var jag
ska leta liksom (…) men vi kanske inte förstår hur bra systemet är, vi har kanske
inte använt det fullt ut.” (Respondent 4)
Även om respondenterna uppvisade olika grad av förståelse för hur IS fungerar framkom det,
som en gemensam nämnare, att respondenterna inte förstod IS roll i arbetssystemet:
”Jag känner att jag inte har full koll på systemet, jag vet inte om det pratar med
andra system och om jag gör ändringar i detta system, följer det då med till det
andra, jag vet inte.” (Respondent 1)
”Dem har ju försökt bygga en helhetslösning som inte fungerar, det är ingen
helhetslösning (…) det här systemet är liksom någons gullebarn och då kan det
kännas svårt att släppa det, istället för att det ska fylla någon funktion
egentligen.” (Respondent 3)
”Jag har ju försökt att lära mig så mycket som möjligt av systemet, men jag
förstår inte uppbyggnaden och det leder till att jag känner en viss osäkerhet kring
systemet.” (Respondent 5)
”Jag har svårt att se helheten av systemet (…) jag trodde inte att ett sånt stort
företag skulle ha så dåligt verksamhetssystem, jag är faktiskt besviken.”
(Respondent 6)
”Jag känner att det är krångligt att använda systemet ibland och det är inte
logiskt alla gånger.” (Respondent 7)
Resultatet av att inte greppa helheten blir att användarna inte gör saker på de sätt som
ledningen kräver och att detta skapar oreda inom systemet som försvårar för användarna,
detta förklarar respondent 5 så här:
”Varför kan man inte ha ordning och reda i systemet, ingen vet ju var material
ska läggas, resultatet utav det blir ju att vi inte jobbar på samma sätt allihopa, vi
är ett stort företag som jag tror tjänar på att vi gör på samma sätt.” (Respondent
5)
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För att underlätta användarnas användning av systemet finns det en funktion i systemet som
ledningen menar på ska användas och vara ett direktiv för användningen, denna funktion
heter ledningssystemet. Så här ställer sig respondenterna till denna funktion:
”Ledningssystemet är inget man tar del av.” (Respondent 2)
”Nu kan jag vara anonym, jag tycker inte att ledningssystemet är bra, den
beskriver inte hela vårt processarbete. Jag saknar att klicka på aktiviteterna, jag
saknar mallar. Jag ser inte hur det hänger ihop överhuvudtaget. Det fyller inte ett
behov, det är föråldrat, vi saknar ju exempelvis processer, övergripande
processer. Detta måste göras om, men det är ett jättearbete. Jag känner inte att
det hänger ihop med det arbete jag gör.” (Respondent 4)
”Det är gammalt och det känns som att det blir för mycket information.”
(Respondent 7)
Respondenterna uppvisar en avsaknad av förståelse över ledningssystemet vilket i sig visar
på en avsaknad av en helhetsbild över deras eget arbete i IS och även över de certifierande
processer som ingår i deras arbetssystem. Detta framkom under våra observationer, där
respondenterna antyder att deras användning och förståelse av systemet i sig är bristfälligt.

4.5 Vad användarna vill
Ur våra observationer och samtal med respondenterna om deras användning i systemet har
det framkommit förslag som dem anser skulle kunna göra deras användning av systemet
effektivare. Samtliga av de respondenter som ingår i vår studie har alla mer eller mindre
åsikter om saker som kan förbättras så att systemet blir mer användbart, utifrån hur dem
upplever systemet. Respondent 1 förklarar hur hen vill att sökfunktionen inom systemet kan
förbättras, att med hjälp av taggar kunna göra sökfunktionen än bättre. När det gäller
sökfunktionen får hen även medhåll av respondent 5, som säger:
”Jag hittar ju inte det jag söker, dem säger ju att det går snabbt att söka i
systemet, men det går fan inte snabbt.” (Respondent 5)
Fortsättningsvis förklarar respondent 5 hur svårt det är att namnge dokument på rätt sätt
som innebär de hamnar rätt i systemet, vilket i sin tur innebär att sökningen efter dessa
dokument skulle kunna bli en enklare process enligt hen. Det framkommer även förslag på
att göra om hela systemet:
”Gör så att systemet är öppet för både beställaren och leverantörerna och kanske
andra, ett öppet system.” (Respondent 2)
”Skapa ett nytt system och som kommunicera med tidrapporteringssystemet.”
(Respondent 3)
”Gör det mer användarvänligt och förtydliga navigatorn, det finns för mycket som
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känns irrelevant (...) gör om hela ledningssystemet då det inte alls beskriver hur vi
arbetar.” (Respondent 4)
”Det är ju lite rörigt, jag menar på hur systemet ser ut idag. Plocka ut det som är
matnyttigt och bygg om hela systemet, hela skiten.” (Respondent 5)
Respondenterna anser även att förbättringar gällande systemets funktionalitet är nödvändiga
då respondent 6 anser att systemet borde gå snabbare, detta får hen medhåll ifrån
respondent 7 då hen vill ha ett effektivare system. Dock finns det en tvetydlig bild över vad
dessa två respondenter anser om den mallstruktur som finns i systemet, respondent 7 säger:
”färre mallar och för mycket text” medan respondent 6 säger: ”det borde finnas fler mallar”.
Här går åsikterna isär om vad respondenterna anser är av relevans för att systemet skall bli
effektivare för deras egen användning, dock summerar respondent 5 de förslag som samtliga
respondenter vill se med:
”Önskar en enkelhet då det kommer till tabeller och mallar i systemet.”
(Respondent 5)
När det kom till moderniserande av systemet både funktionellt och grafisk fanns en rådande
konsensus bland respondenterna om att detta bör förbättras. Respondent 3 önskade ett mer
intuitivt system: ”man vill inte ha en utbildning på systemet, man vill förstå ändå”.
Respondent 3 menar att det dagliga användandet av digitala applikationer har bidragit till att
man lättare lär sig nya system. Detta har då satt en ”ribba” vilket innebär att det nuvarande
IS jämförs (funktionellt och grafiskt) med mer moderna applikationer och en önskan om ett
intuitivt IS uppstår.

4.6 IT-ledningens önskemål om hur arbetet ska göras i
systemet.
Utifrån den informantintervju som vi hade med IT-avdelningen samt den genomgång av
systemet som de gav oss fick vi en förståelse för hur användarna skall arbeta. När vi sedan
genomförde våra observationer och samtalade med de respondenter som ingår i denna
studie, såg vi att användarna arbetar på ett sätt som inte går in linje med vad ledningen vill.
Respondent 1 visar/förklarar följande:
”Dem [IT-ledningen] brukar ju rekommendera att man använder sig utav det
tänkta sättet [webbgränssnittet], men då har jag hittat en annan väg att gå som
funkar ganska bra ändå.” (Respondent 1)
På detta sätt har respondent 1 hittat sätt att utföra sitt arbete på som inte ledningen anser är
det rätta sättet. Respondent 3 och 4 för liknande resonemang:
”Jag vet inte om det är någon som jobbar i systemet på det tänkta sättet, det finns
inte mervärde av att använda systemet för den typen av arbete.” (Respondent 3)
”Det är ju meningen att man ska skapa sina anbud i systemet, men vi som till 90
% gör anbuden på nätet, så får man ju tänka sig för, satt man inte glömmer något
(…) vi måste följa ISO, så därför ska allt registreras i systemet.” (Respondent 4)
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Här uppvisas en viss oro i att inte jobba på det tänkta sättet. Respondent 4 menar på i sitt
resonemang om att inte göra allt jobb i systemet på det tänkta sättet, kan det leda till att
dokumentation och information som är viktigt, kan komma att missas och utebli i arbetet
med projekten.
Även om det finns respondenter som inte följer det tänkta sättet att arbeta på, antyder
respondent 6 att hen gör på det sätt som är tänkt:
”Man ska ju gå via webbgränssnittet säger dem ju, det gör jag, jag är ju
ordningsman så då gör jag så.” (Respondent 6)
Även respondent 7 följer ledningens direktiv:
”De har ju skrivit manualer där det står, kopiera inte in från andra källor, för då
blir det inte rätt.” (Respondent 7)
Resultatet av att inte utföra arbetet på rätt sätt när det kommer till dokumenthantering och
dokumentation menar ledningen på att det blir en massa onödigt arbete för de som är
ansvariga för systemet, vilket är slöseri på resurser enligt informanterna.
”Vi får ju gå in i efterhand och rensa upp i de olika projekten och dokument och
så vidare (…) jag spenderade tre månader att bara rensa upp i gamla projekt.”
(Informant)

4.7 Effektivitet
Under våra observationer har det framkomit att systemet i vissa avseenden påverkar
respondenternas effektivitet i det arbete de utför. Det framgår att tydligt att systemet är
tidskrävande och skapar en viss form av ineffektivitet hos våra respondenter, i form av
dubbelarbete och att systemet inte är kopplat till de andra systemen inom organisationen,
vilket tar sig uttryck på följande sätt:
”Andra kunder använder andra system, det blir dubbelt arbete.” (Respondent 2)
”Att dem här två systemen [interna systemen] inte pratar med varandra är ju
värdelöst faktiskt (…) det är ju så att man skriver samma information två gånger,
det är ju inte så smart, slöseri med tid.” (Respondent 3)
”Måste ändra i det andra systemet också, dubbelt arbete.” (Respondent 4)
”Ibland när man ska starta projekt går allt för långsamt, måste då springa runt
bakvägen.” (Respondent 6)
”Det är lite väntetid i systemet men bara man vet om det, men det kan ju vara lite
frusterande om man måste vänta en längre tid (...) det är en process varje gång ett
nytt uppdrag ska startas och som tar för lång tid.” (Respondent 7)
Det ovan nämnda innebär att de arbeten som genomförs i systemet känns ibland som
onödigt, men även slöseri med tid i vissa fall. En andledning till detta kan vara det
respondent 5 berättar:
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”Alla jobbar på olika sätt (…) finns så många vägar att göra saker på att någon
som inte förstår får svårt att hitta den rätta vägen.” (respondent 5)
Detta är något som även respondent 6 antyder:
”Många processer är inte standardiserade så man får hitta nya lösningar varje
gång.” (Respondent 6)
Utifrån vad respondenterna antyder, ineffektiviserar systemet deras arbete, detta med det
ovan nämnda citatet om dubbelt arbete och friheten att göra saker på olika sätt. Resultatet
utav detta blir som respondent 1 ett förklarar, när hen jobbar på sitt egna sätt:
”Jag tycker det är krångligt när man håller på att flytta filer till systemet och
öppna filer i systemet (…) finns en risk att man inte checkat in filer, när man
jobbar i filhanteraren (utforskaren).” (Respondent 1)
”Jag lägger ju in material här först i filhanteraren (utforskaren) för att sedan
flytta över dem till det här systemet (webbgränssnittet).” (Respondent 7)
Det framkommer även att respondenterna inte allt för sällan tar hjälp av varandra för att
kunna utföra sina arbetsuppgifter eller när dem inte förstår sig på systemet. Det kan även
handla om att systemet inte innehar vissa funktioner som skulle kunna hjälpa
respondenterna i sitt arbete som enligt respondent 7 skulle detta kunna motverka hens
tidsförlust i sitt arbete:
”På grund av att vissa funktioner inte fungerar så måste uppgiften göras av någon
annan än mig (…) måste kontankta individer som har information som saknas,
men borde finnas i dokumenterat i systemet (...) jag tycker det är lite ineffektivt.”
(Respondent 7)
Utifrån vad respondenterna säger och med de observationer vi gjort kan systemet till viss del
hämma effektiviteten för det arbete som utförs i systemet. Egna lösningar för att utföra sitt
arbete har visat sig leda till dubbelarbete och funktioner som inte finns tillgängliga i systemet
leder till att respondenterna måste kontakta andra medarbetare om hjälp eller att få
nödvändning information som leder till att de kan utföra sitt arbete. Detta är tid som
försvinner och som respondenterna anser är slöseri med resurser.
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5. Workarounds och dess effekter
I detta kapitel kommer vi att använda Alters (2014) “Five voices of workarounds” (5-V), “The
worksystem framework” (Alter, 2013) och IPO-modellen (Drum m.fl, 2015) för att göra vår
analys av de workarounds som vi identifierat (Se kap.4). Med hjälp av dessa modeller är vårt
syfte att visa de effekter som de identifierade workaroundsen medför, både för den enskilda
aktören men även för hela organisationen, samt hur dessa workarounds kan ses som effektiva
eller ineffektiva handlingar. Anledningen till att vi valt att använda oss av de tre
analysmodellerna grundar sig i att vi anser att kombinationen utav dessa gör att vi får
representativ bild över hur workarounds tar sig i uttryck och dess följder samt varför de sker.
Med detta täcker vi workarounds på fler plan än om vi enbart hade använt en modell.
Figur 5 är 5-V-modellen men med vår studies identifierade workarounds. Denna kommer
tillsammans med modellen för arbetssystem och IPO-modellen användas för att analysera
vårt resultat.
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Workaround

Använda
utforskaren

Mail

Ge uppgifter till
någon annan

Ta mallar från
andra

Beskrivning

Fenomen

Typ av WA

Effekt av WA

Bryter mot certifiering
och standards /
Skapande av faror,
Arbetet utförs på ett
ineffektivitet eller fel /
Arbetet går inte i linje
Filhanteraren änvänds
annat sätt än det tänkta
Inverkan på
med hur det är tänkt att
istället för att gå via
/ Kringgå hinder som är efterföljadne aktiviteter
webbgränssnittet för att utföras på / Rutiner,
inbyggda i befintliga
/ Motsträvighet mot
nå samma mål
processer och metoder
rutiner/
lednings avskiter /
Fortsatt arbete trots
hinder, missöden eller
avvikelser

Perspektiv

Org. Utmaningar

Arbete som
medarbetarna känner
förenklar deras
vardagliga arbet e /
Workarounds som
ineffektiviserar eller
skapar faror

Öka medvetenheten
bland medarbetarna om
varför de måste
använda
webbgränssnittet / Lära
och tillåta av
framväxande förändring

Arbete utförs utanför
Skapa rutiner och regler
Möjligheten finns att
Förenklat sätt att utföra
Mailkonversationer med
för hur medarbetarna
systemets kompabilitet /
Felaktig hantering av utföra arbetet på ett inte
arbetsuppgifter på /
kan använda sig utav
Motsträvighet mot
kund i mindre projekt får
Workaround som medel
arbetsrutiner / Rutiner, korrekt sätt / Kringgå
mail i sitt arbete / Lära
agera dokument I
ledningens avsikter /
processer och metoder hinder som är inbyggda i
för att upprätthålla
projektet
och tillåta av
Påverkan på
befintliga rutiner
deltagande
framväxande förändring
efterföljande aktiviteter

Arbetet utförs av en från
början icke tilltänkt
aktör i systemet

Avsaknad av kunskap
och förståelse om
systemet / Teknisk
missanpassning

Aktiviteten effektiviserar
på ett sätt arebete för
Deltagarna har funnit
deltagaren, men det
Arbete utförs inte av den
sätt som gör att de inte
innebär att en annan
själva behöver utföra
ansvariga för arbete /
deltagare blir invävd I en
sina arbetsuppgifter /
Workaround som medel
process som inte var
Kringgå hinder som är
för att upprätthålla
tänkt, vilket kan
inbyggda I befintliga
deltagande
ineffektivisera för denne
rutiner
/ Balansera personliga,
loka och org. intressen

Deltagarnas egna
Deltagarna utför
lösningar bryter mot
Man använder mallar
Deltagarna använder sig certifiering och standards
aktiviteter som inte
/ konsekvenser för
genererats inom
som systemet inte har
av resurser som inte är
systemet / Hinder,
genererat och som
av org. standard eller efterföljande aktiviteter
således inte
certifiering / Subsitut för
förväntningar,
/ Skapande av faror,
nödvändigtvis följer org. avvikelser, missöde och
otillgängliga eller
ineffektivitet eller fel /
standard
otillräckliga resurser
strukturella
Medgörlighet eller
begränsningar
motsträvighet mot
ledningens avsikter

Användandet av egna
gjorda mallar /
Workaround som
ineffektiviserar eller
skapande av faror

Avsaknad av
arbetsförlopp och risk
för att missförstånd kan
prägla arbetet / Fortsatt
arbete trots hinder,
missöden eller
avvikelser / Skapande av
faror, ineffektivitet eller
fel

Dilemmat som kommer
med att systemet är så
pass flexiblet, att
användarna kan göra
egna mallar leder till att
ledningen tappar
kontrollen på
användarnas
användning / Balansera
tolkande flexibilitet mot
ekonomisk styrning

Informationsinhämtning
en i systemet blir för
användarna ineffektiv då Användarna väljer att
systemet inte har
Systemets oförmåga att
fysiskt fråga om
Man söker kompetens,
Förbättra informations
förmågan att ge
information som finns I
Systemet stöder inte
ge användarna den
information, dokument
inhämtningen inom
användarna den
systemet, men som är
information de
Fråga istället för
deltagarna i deras
och mallar genom att
systemet / Balansera
för tidskrävande att
eftersträvar / Övervinna information de behöver
arbetsuppgifter /
att söka
fysiskt fråga
personliga, lokala ocg
/ Fortsatt arebte trots hitta / Workaround som
Teknisk missanpassning
otillräcklig ITmedarbetare
org. intressen
hinder, missöden eller ger upphov till framtida
funktionalitet
avvikelser/ Riskfyllda
förbättringar
situationer,
ineffektivitet eller fel
Avsaknad av förståelse
av certifierings riktlinjer,
Ge en tydligare
vilket leder till att
Egna lösningar som inte
Systemets
förklarning som skapar
användarna gjort egna
följer certifiering och
förståelse för
Konstruktion av egna
ledningssystem
lösningar som bryter
standards / Påverkan på
Möjligheten för
användarna om den
uppfattas inte som
ledningssystem som
mot standards /
Egna
deltagarna att skapa
efterföljande aktiviteter/
certifierade
korrekt enligt
används som mall för att
Substitut för
egna strukturer / Design
ledningssystem
Motsträvighet mot
ledningssystem som
användarna /
stödja medarbetarna i
vs framträdande
otillgängliga eller
ledningens avsikter /
återfinns inom systemet
Workaround som
deras arbetsprocesser
otillräckliga resurser /
Skapande av faror,
/ Lära och tillåta av
ineffektivitet eller faror
Design och
ineffektivitet eller fel
framväxande förändring
implementering av nya
resurser

Figur 5, Alters (2014) five voices-modell i relation till vår studie
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Som kan ses i bilden ovan har vi identifierat sex workarounds vilka är; använda utforskaren,
mail, ge uppgifter till någon annan, ta mallar från andra, egna ledningssystem och fråga
istället för att söka. Texten i rutorna är förklaringar av de olika aspekter som 5-V utgör och
den understrukna texten är tagna direkt från Alters (2014) modell av 5-V. Vi valde att
inkludera denna text då vi på ett tydligare sätt kunde beskriva hur våra identifierade
workarounds går att koppla till tidigare forskning. Den ursprungliga modellen och de två
andra modellerna som vi använder oss av finns presenterade i kapitel 2 (Relaterad
forskning).

5.1 Utforskaren
En workaround som ofta ägde rum var då användarna valde att inte använda det
webgränssnitt som IT-avdelningen menar ska användas. Så fort de istället väljer att använda
utforskaren har det skett en avvikelse från hur systemet är tänkt att användas. För
tydlighetens skull börjar vi med att förstå hur denna workaround faktiskt påverkar kedjan av
arbetsprocesser i systemet, detta gör vi genom att använda IPO-modellen. Då arbetet i
utforskaren innebär att man måste ”rensa upp” (enligt informanten) i systemet efteråt
innebär detta att den initiala workarounden har gett upphov till extra arbete och även viss
problematik för en annan aktör i systemet. Utifrån IPO-modellen tolkas alltså denna
workaround som ett hinder och något som bidrar till ineffektivitet. Respondenterna har dock
påvisat att denna workaround är nödvändig för att arbetet ska ske effektivt vilket gör att man
kan argumentera för att användning av utforskaren snarare borde ses som en nödvändighet.
Om vi ser på detta system utifrån arbetssystemsmodellen (Alter, 2013) förstår vi varför denna
workaround inte kan tolkas som något annat än ett hinder. Enligt resultaten som
presenterats utifrån 5-V ser vi att denna specifika workaround resulterar i att mycket arbete
inte följer den standard som krävs i och med den ISO-certifiering som organisationen
innehar. Denna standard utgör en del av miljön i arbetssystemet vilket innebär, att om man
inte följer standarden, arbetar man inte inom de ramar som arbetssystemet existerar i.
Varför denna typ av workaround äger rum är för att användarna ser hur det förenklar
deras eget arbete. Man kan ana att den brist respondenterna uppvisat då det kommer till
förståelse för hur helheten av systemet ser ut gör att man inte förstår vilka implikationer ens
eget arbete har i den fortsatta kedjan av arbete (Drum m.fl, 2015). Det kommer följaktligen
vara en utmaning för organisationen att ta itu med denna workaround.

5.2 Mail
Att mailkonversationer får ta rollen som dokument i bland annat projektets anbudsprocess är
även det en workaround som kan beskrivas som ett felaktigt utförande av den tänkta
arbetsprocessen då arbetet i grund och botten inte utförs enligt den standard som
organisationen måste följa i och med certifieringen. Det har inte framkommit att någon
aktör måste ”rätta till” denna dokumentation i efterhand vilket utifrån IPO-modellen inte
resulterar i något hinder. Eftersom denna workaround inte resulterar i något resultat som i
sin tur blir en ny input för någon aktör kan man se denna workaround som neutral (Drum
m.fl, 2015).
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Eftersom vi utifrån 5-V kan se att denna workaround är ett förenklat sätt att utföra sitt
arbete på och som gör att man når arbetsuppgiftens mål samt att IPO-modellen inte
beskriver denna workaround som något hinder, bör den väl ses som en effektivisering och
positiv workaround? Dessvärre kan denna workaround, precis som användningen av
utforskaren inte ses som ett effektivt alternativ i den bemärkelse att den bryter mot de
standards som existerar i miljön enligt arbetssystemsmodellen (Alter, 2013) som
organisationen arbetar mot.
Att använda mail skulle ses som ett effektivt verktyg i arbetsprocessen om det inte var för
att arbetssystemet existerar inom ramar som inte tillåter alternativa lösningar av denna typ.
Här finns det potential som organisationen kan dra nytta av i sitt framtida
systemutvecklande.

5.3 Ge uppgiften till någon annan
Denna workaround skiljer sig mycket från de tidigare då den i sig inte förändrar en
arbetsprocess utan snarare förflyttar den så att aktören som utför processen blir en annan än
den tänkta. Därav blir den också svårare att analysera då IPO-modellen inte tar i beräkning
vem som utför uppgiften utan endast vad följderna av utförd uppgift resulterar i (Drum m.fl,
2015). Arbetssystemet som Alter (2013) presenterar hjälper oss inte heller att förstå denna
workaround. Arbetssystemet beskriver visserligen att deltagaren i systemet har en koppling
till aktiviteten/processen (Alter, 2013) men i detta fall förändras bara deltagaren till en
annan.
5-V ger oss dock en förståelse i hur detta fortfarande kan betraktas som en workaround
trots att de andra analysverktygen inte riktigt kan placera denna typ av workaround inom
sina ramar. Denna workaround kan ses som ett uttryck för att det är en teknisk
missanpassning mellan användaren av systemet och systemet självt då användaren inte har
förståelse för hur en del av dennes uppgifter ska kunna utföras i systemet. Denna
workaround innebär att användarna av systemet har funnit sätt som gör att de själva inte
behöver utföra uppgifter. En workaround som denna resulterar i att den arbetsuppgift som
”ges bort” får en förändrad plats i kedjan av processer. Detta kan innebära negativa följder
ifall uppgiften enligt den standard som organisationen arbetar med kräver att uppgiften ska
utföras vid ett visst tillfälle (i processkedjan) av en viss person (roll). Vi ser här även en
utmaning för organisationen då detta med största sannolikhet medför ineffektivitet (även om
IPO-modellen inte kan påvisa detta) då en uppgift som skall utföras av en individ istället får
utföras av någon annan. Det skapar flera processer i form av att skicka uppgiften, den måste
få en prioritering av dess nya ”ägare” samt att det nu är två aktörer invävda i processen
istället för endast en.

5.4 Ta mallar från andra
Att man använder mallar som systemet inte har genererat innebär åter igen att användarna
använder alternativa metoder som inte nödvändigtvis ingår i den standard som
organisationen arbetar mot. Utifrån IPO-modellen ses denna workaround som neutral då
mallen som används i sig inte resulterar i en ny input för någon annan aktör. Användarna tar
helt enkelt alternativa mallar för att de upplever att det effektiviserar deras arbete. Varför de
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anser att det effektiviserar deras arbete är för att det förenklar processen att finna en mall
som passar det projekt man arbetar i. Utifrån vår studie kan vi se att det upplevs som att det
finns för många mallar samt att de är för dåligt strukturerade. Samtidigt leder detta intag av
nya mallar i systemet till att situationen förvärras och det skapas på så sätt en ond cirkel.
Åter igen ser vi inom arbetssystemet som Alter (2013) presenterar att certifieringen är en
del av miljön som arbetet sker i och att alternativa mallar används kan ses som en fara för att
upprätthålla denna certifiering. 5-V ger oss även denna inblick då effekten av denna
workaround ses som ett skapande av faror samt ett felaktigt arbetssätt.
Organisationen kommer här att behöva bemöta denna utmaning genom att ta ställning till
den flexibilitet (möjligheten att använda alternativa mallar) som systemet ger upphov till.

5.5 Fråga istället för att söka
Att fråga sina kollegor när man eftersöker kunskap och information kan ses som ett naturligt
sätt att försöka erhålla det man upplever att man saknar men då ett system är utformat för
att kunna effektivisera denna process kan vi ana att det existerar en utmaning/problematik
när man väljer att inte använda den tänkta funktionen (som ska förenkla/effektivisera).
Utifrån IPO-modellen ser vi att processen ”fråga istället för att söka” i sig inte har någon
direkt effekt på den uppgift användaren behöver hjälp med men det skapas en ny input för
den aktör som måste hjälpa sin kollega att erhålla rätt kunskap. Där av anser vi att IPOmodellen beskriver denna workaround som ett hinder. Utifrån arbetssystemet ser vi att det
blir fler deltagare för den enskilda arbetsprocessen samt att teknologin i arbetssystemet inte
används.
Anledningen till att denna workaround genomförs är för att systemet inte stödjer
användarna i deras arbetsuppgifter. Att använda sökfunktionen som systemet erbjuder är
mer tidskrävande än att fråga en medarbetare.
För organisationen kan detta tolkas som ett tydligt rop på ett förbättrat söksystem som i
sin tur skulle innebära en förbättrad informationsinhämtning inom systemet. Vi ser också att
om man kan ta itu med den workaround som innebär att man tar mallar från andra skulle
denna specifika workaround inte vara lika utövad. Med andra ord skulle inte denna handling
uppstå och skulle således inte vara en workaround.

5.6 Egna ledningssystem
Konstruktionen av egna ledningssystem är en workaround som är ett resultat av att
användarna inte anser att det implementerade ledningssystemet inom systemet tillför en
tillfredställelse eller förståelse för hur de skall arbeta. Användarna kan på så sätt känna att
ledningssystemet är en otillräcklig resurs och väljer att designa sina egna ledningssystem
men även att låta bli att ta hänsyn till det implementerade ledningssystemet. Kopplar vi
denna workaround till IPO-modellen ser vi att den kan ha alla de tre upplevda påföljder som
IPO-modellen presenterar, det vill säga neutral, hinder och nödvändigheter. Denna
workaround behöver inte nödvändigtvis ha någon påverkan på nästa input i kedjan. På detta
sätt anser vi att denna workaround enligt IPO-modellen kan ses som neutral.
Denna workaround kan även ses som en nödvändighet för att användarna skall kunna
utföra sitt arbete. Huruvida denna workaround gynnar eller missgynnar arbetet för nästa
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användare kan variera beroende på uppgiften. Vi anser att denna workaround på sätt och vis
har varit nödvändig för användarna då de anser att det saknas resurser och relevans i det
implementerade ledningssystemet samt att skapandet av sitt eget ledningssystem gynnat
dem i deras arbete.
Skapandet av ett eget ledningssystem kan i förlängningen innebära att arbetsprocesser
utförs utan att följa den standard som det initiala ledningssystemet beskriver. Resultatet av
de arbetsprocesser som är präglade av det egenskapade ledningssystemet kan innebära att
den input som genereras i den följande kedjan av arbete skapar hinder ifall den som ska
utföra arbetet inte använder sig av samma ledningssystem som har genererat inputen. Alltså
innebär det att bieffekten av att låta nödvändigheten ta över leder till att hinder i slutändan
uppstår vilket enligt IPO-modellen gör att denna workaround inte kan tolkas som något
annat än ett hinder.
Detta styrks än mer när vi kopplar denna workaround till Alters (2013)
arbetssystemsmodell då detta egengjorda ledningssystem går utanför den certifierande miljö
som organisationen har för sitt system och sitt implementerade ledningssystem. Vilket
innebär att detta ledningssystem inte följer den tänkta standarden och skapar hinder för
nästkommande processer. I 5-V ser vi även att denna workaround kan påverka efterföljande
aktiviter samt att denna workaround inte följer certifiering och standards vilket innebär en
risk för faror, ineffektivitet samt att fel skapas.

5.7 Sammanfattning av analys
Vår kombination av 5-V med IPO-modellen samt affärssystemsmodellen har inneburit att vi
kunna göra en djupare analys av vårt resultat och identifierat sex övergripande workarounds
som deltagarna inom organisationen utför. Dessa workarounds kan vi utifrån vår analys se
har en viss påverkan på effektiviteten, både för den enskilda individen men även för
organisationen i stort. Vi har även funnit att vissa av dessa workarounds går helt emot det
ramverk som organisationen måste följa, vilket kan innebära att de workarounds som utförs
kan få konsekvenser som berör certifieringen för organisationen.
Respondenterna upplever att systemet är svårbegripligt och ger ingen helhetsbild, de
antyder även på att det är svårt att använda och arbeta i IS på det korrekta sättet (som följer
certifieringens riktlinjer och ramar). Detta resulterar i att respondenterna gör sina
workarounds för att underlätta det arbete som de skall göra för att kunna nå de uppsatta
målen som följer med det arbete de gör.
Det framkommer även av vår analys att respondenternas utbildning i systemet i vissa fall
bristfälligt eller saknas helt vilket medför att respondenterna har svårt att förstå och använda
systemet i enlighet med de krav certifiering ställer.
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6. Diskussion och slutsats
Följande avsnitt våra slutsatser samt hur vi tolkar vårt resultat gentemot det syfte vi har
presenterat. Vi visar också på styrkan samt nödvändigheten i att använda multipla teorier för
att analysera vårt resultat. Vi presenterar även hur en organisation i det scenario som vi har
undersökt kan gå vidare för att kontrollera följderna av olika workarounds.
Den studie som vi genomfört visar på att trots den standard som en ISO-certifiering
innebär, då det kommer till hur arbetsprocesser ska se ut, existerar det under ytan en mängd
alternativa arbetsprocesser som präglar både effektivitet och resultat.
Då vi har undersökt fallföretagets processer och aktiviteter inom ett IS ser vi att en
workarounds effekter måste förstås utifrån hela arbetssystemet. Om man bara ser till själva
IS kan många av de workarounds vi identifierat anses vara effektiva alternativa lösningar
eller en form av ”dold” best-practice för att nå specifika mål. Detta innebär dock att man
väljer att evaluera en workarounds effekter utifrån ett perspektiv som inte tar en
standardiserad process med i beräkningen. Det vill säga att man drar slutsatser om
effektivitet till följd av workarounds i en kontext som är kraftigt beskuren.
Vad vi med denna studie hoppas kunna uppnå är att bidra till förståelsen för hur
workarounds kan ta sig i uttryck samt vilka effekter de har på effektiviteten i organisationens
arbetssystem.

6.1 Workarounds och effektivitet
Syftet med denna studie var att identifiera och undersöka om workarounds tar sig i uttryck i
de undersökta arbetsprocesserna samt om de leder till specifika effekter som kan påverka
organisationens effektivitet.
Som förklarades i sammanfattningen av analysen har vi konstaterat att en del av de olika
workarounds som identifierats har en påverkan på effektiviten i organisationen. Det finns
exempel på workarounds som enligt IPO-modellen bör anses ha en positiv påverkan på
effektiviten, det innebär att man måste se på organisationen utifrån ett helhetsperspektiv. Att
allt arbete sker i en kontext och att majoriteten av detta arbete har en påverkan för ytterligare
en aktörs arbete innebär att den arena workarounds har en verkan på är mycket bred. I och
med att endast en teoretisk modell riskerade att ge oss en allt för begränsad och inte
tillräckligt beskrivande bild av workarounds påverkan i organisationen valde vi att använda
oss av flera modeller. Detta leder i sin tur att vi kan dra slutsatser och besvara vår
frågeställning på ett sätt som vi upplever trovärdigt. Dessa modeller kompletterade varandra
i den mening att de beskrev organisationen från olika perspektiv vilket resulterade i en
helhetsbild. Att vi valt att undersöka workarounds utifrån den helhet de är en del av innebär
att workarounds som i ett mikro-perspektiv kan anses vara effektiva inte nödvändigtvis är det
i det större sammanhanget.
Vad vi kan se är att användarna gör workarounds för att de upplever att deras arbete blir
effektivare samtidigt ser vi att en workaround per definition innebär ett arbetssätt som
innebär att arbetet inte utförs enligt en specifik standard (det tänkta sättet). Här kan den
alternativa arbetsprocessen, kopplat till våra frågeställningar, för användaren ses ha en
positiv påverkan på effektiviten för användaren då den faktiskt leder till att målet med
uppgiften uppnås på ett mindre resurskrävande sätt. Den negativa effekten blir från det
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organisatoriska perspektivet då denna alternativa arbetsprocess inte förhåller sig till de
ramar som organisationen faktiskt befinner sig inom. Vi argumenterar för att alla
workarounds som bidrar till faror och andra risker för organisationen i helhet, ska anses ha
en övergripande negativ effekt trots att om de workarounds vi funnit i vår studie kan ses som
mycket effektiva alternativ för den enskilda processen och den enskilda användaren. Vad vi
kan se är dock hur dessa workarounds trots sin negativa effekt faktiskt kan bidra till
inspiration och idéer i hur man kan utveckla arbetssystemet (Alter, 2013).
I modellen för arbetssystemslivscykeln (figur 2) ser vi att drift och underhåll, som är den
fasen organisationens IS befunnit sig i under vår studie, kan mynna ut i olika resultat (Alter,
2013). Här kan de workarounds som vi har identifierat spela en väsentlig roll. Man kan med
hjälp av dessa samla inspiration och idéer för att ta fasen ”drift och underhåll” (figur 2)
vidare i cykeln och på så sätt initiera en förändring av systemet (med dessa workarounds i
åtanke). Här finns alltså möjligheten att forma systemet i den mån som är möjlig för att
stödja användarna i deras arbete (att de upplever att de kan arbeta effektivt) samtidigt som
man ser till att användandet sker inom de ramar som arbetssystemet måste förhålla sig till i
och med de ISO-certifieringar som präglar organisationens arbete.
Organisationen vill självfallet att deras medarbetare ska arbeta så effektivt som möjligt
men när det väger mellan en effektivisering till följd av att man väljer att arbeta annorlunda
än vad som faktiskt är tänkt, eller att behålla en certifiering, finns inga halvmesyrer. Vi anser
att antingen måste man forcera fram det tänkta användandet (vilket kan ske genom ett mer
låst system) alternativt bli av med certifieringen.
En del workarounds som användarna upplever som effektivare arbetssätt är inte
nödvändigtvis det, inte ens på mikro-nivå. Det handlar snarare om en oförståelse för de
funktioner som systemet faktiskt bidrar med. Här finns alltså risk för att man genererar
ineffektivitet på flera nivåer, både i följande arbetsprocesser (som man själv eller andra ska
vara del av) men också i den initiala process där workarounden uppstår. Denna oförståelse är
något vi uppmärksammat, och diskuterar mer ingående nedan.

6.2 Oförståelse, informellt lärande samt brist på utbildning på
systemet
I vår studie har vi hittat samband mellan förståelse och lärande som påvisar en bristfällig
användning av det studerade informationssystemet. Avsaknaden av en grundlig utbildning
är också något som framkommit som kan tänkas vara ytterligare orsak att användarna inte
hanterar och arbetar med systemet på ett korrekt sätt. Detta är något som Jasperson (2005)
påtalar som en viktig aspekt för att användingen av ett informationssystem ska ske på ett sätt
som genererar maximal effektivitet, det vill säga att användarna förstår sig på det
implementerande systemet. I vår analys av resultatet ser vi att användarna inte greppar och
ser helheten av det IS som de använder, samt att de saknar förståelse för varför de måste
använda det på ett korrekt sätt.
Bristen på förståelse hos användarna av systemet ser vi som ett skäl till varför en del av de
workarounds som vi identifierat utövas. Då det kommer till oförståelsen av systemet och hur
funktionerna faktiskt ska användas samt hur de kan hjälpa snarare än att stjälpa (som många
användare upplever det tänkta arbetssättet) ser vi hur det skapas en ineffektivitet inom IS.
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Att inte använda funktionerna som systemet erbjuder på ett korrekt sätt alternativt hitta egna
lösningar leder även till problematik för organisationen, kollegorna och potentiellt sätt även
för sig själv. En annan typ av oförståelse har också gjort sig tydlig, nämligen den om vilken
roll man själv och ens eget arbete utgör i arbetssystemets helhet.
I och med att organisationen är certifierad finns det ramar som användarna måste arbeta
efter, samt att de måste förhålla sig till enbart det implementerade systemet när de utför sitt
arbete. Detta är något som vi ser en avsaknad av och följderna kan få förödande
konskevenser för organisationen om de inte arbetar på det sätt som certifieringen kräver.
Detta betyder med andra ord att förståelsen för ett informationssystem likt det vi studerat är
av betydande vikt för att kunna utföra arbete på ett nöjaktigt och korrekt sätt som går i linje
med certifiering och standards. Vi kan även se utifrån den analys vi gjort att avsaknad av
förståelse kan leda till faror precis, som Alter (2014) också visar, faror i detta fall är att
organisationen faktiskt riskerar att bli av med certifiering de har, eftersom de inte arbetar på
ett korrekt sätt. Vi kan även argumentera för att konflikter, samt problem mellan användarna
och systemet orsakas av att bristen på förståelse hos användarna. Vilket vi kan referera till
Gesser (1986) där konfliker mellan informationssystemet och användarna får konsekvenser i
form av ineffektivt arbete, men även ett otillfredsställt användande som genomsyrar hela
organisationen.
Vad är då anledningen till denna oförståelse? Det vi argumenterar för som den
övervägande starkaste faktorn är bristen på formell utbildning i systemet. Det är tydligt att
det krävs hjälp för att förstå systemet, hur det fungerar och hur man ska arbeta i det samt
vilka effekter ens eget arbete har i den fortsatta kedjan av arbetsprocesser. Vi ser även att
användarna saknar förståelse för de ISO-certifierade arbetsprocesser som de är tvungna att
jobba efter. Användarnas workarounds bryter med andra ord mot de överliggande element
som ingår i Alters (2013) ramverk för arbetssystem, så som miljö, strategier och
infrastruktur, dessa element motsvaras i vår studie av certifiering, standards och
tillvägagångssätt för hur arbetet skall utföras.
Systemets användning är idag på sätt och vis ett resultat av en informell
kunskapsspridning kollegor emellan och dessvärre går inte detta informella användningssätt
i linje med hur arbetet ska (och måste) utföras. Det har helt enkelt genererats en
fortplantning av icke tänkta arbetsprocesser inom organisationen.
Vi menar att det är bristen på utbildning som tenderar till att göra det svårt för
användarna att förstå systemet. Kopplar vi detta med Alters (2013) modell för ett
arbetssystems livscykel (figur 2) kan vi se att utbildning i systemet bör appliceras, samt att
den borde ingå i systemets utvecklingsfas. Detta anser vi skulle kunna leda till att användarna
får en grundlig förståelse för systemet och begriper innebörden av certifieringen som styr
deras arbete vilket skulle kunna leda till att användingen anpassas bättre till arbetssystemet
och de krav det ställer.
Utifrån vad vi presenterat ovan hävdar vi att användarna har bristfällig förståelse på två
plan. Ena handlar om systemet i sig som de har svårt att hantera på ett korrekt sätt. Det
andra handlar om att de inte förstår det arbetssystem de är del av samt hur det styrs av ISOcertifieringarna. Detta betyder att en ökad förståelse för måste till för att hantering av IS men
även för hela arbetssystem kan ske på ett korrekt sätt. Det vi anser kan motverka detta är som
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vi tidigare nämnt att en utbildning på IS måste genomföras och öka förståelsen för ISOcertifieringens betydelse samt att IS måste genomgå en förändringsprocess som leder till att
det blir mer användarvänligt för användarna. Användarnas oförståelse av hur arbetssystemet
faktiskt ser ut är en viktig fokuspunkt om man vill förändra hur de utför sitt arbete, vilket i
vår studie har tagit sig i uttryck i att man i mångt och mycket undviker att arbeta med
systemet på det sätt som är tänkt. Detta är inte förvånande, för precis som människor som
inte förstår varandra inte kan samarbeta, kan inte heller människor samarbeta med system
de inte förstår.
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7. Vidare forskning
För att analysera våra empiriska data krävdes det ett brett perspektiv och där av använde vi
oss av vad vi har uppfattat som tre kompletterande teoretiska modeller (5-V, WS, IPO). En
teori gav oss förståelse för hur vi kunde uppfatta en enskild workarounds effekt på effektivitet
i organisationen, en annan gav oss stöd för att se vilka ramar och påverkande aktörer som
existerar kopplat till studieobjektet. Den tredje hjälpte oss att sammanställa alla de olika
kategorierna som resultatet genererade för att ge oss en djupare förståelse av varje enskild
workaround. Detta har resulterat i att varje enskild workaround som identifierats förstås och
analyseras ur både ett mikro- och ett makro-perspektiv. Risken som vi ser det med att endast
använda en teori är att resultatet blir missvisande då man inte får en total förståelse för en
enskild workarounds inverkan på hela arbetssystemet.
Att så pass många teorier krävs för att skapa en helhetsförståelse kan dels bero på att
kontexten som vi studerat är komplicerad men det kan också bero på att det i nuläget inte
finns någon modell som på ett effektivt sätt kan förklara denna komplicerade kontext. Vi
förstår att en bredare modell möjligtvis hade tappat sin förmåga att identifiera specifika
slutsatser men vi ser det ändå som ett möjligt steg för fortsatt forskning med avstamp i vår
studie. Våra förhoppningar är att man med stöd av vår studie kan skapa effektivare modeller
för att hantera de komplexa kontexter som workarounds i vissa fall utförs i.
Vår studie har bedrivits inom en organisation som är ISO-certifierad, vilket betyder att det
finns standardiserade processer i arbetssystemet. Vi tycker också att skulle vara intressant att
se på om workarounds kan komma att påverka, samt bli en del av de standardiserade
processer som arbetet inom arbetssystem måste förhålla sig till. Kan en organisation ta till sig
användarnas sätt att utföra sina arbetsuppgifter och på sätt utveckla system som följer en
strikt standard men också är utformade efter användarens egna sätt att arbeta som de ser har
effektiviserat arbetsprocessen. Vi anser att det är av relevans för organisationer att identifiera
de workarounds som präglar arbetssystemet för att minimera risken att man inte arbetar
enligt en standard samt att kunna förbättra och effektivisera system. Samtidigt bör kanske
ISO-certifieringar kunna förhålla sig till den unika kontext de kommer att vara del av
eftersom att en organisation ej är den andra lik och organisationer borde kanske kunna ges
frihetsgrader att göra kontextberoende anpassningar som gynnar arbetet inom arbetssystem.
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Bilaga 2, Ledningsprocesser
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Bilaga 3, Ledningsprocess (detaljerad)

48

Bilaga 4, Utforskaren
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