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Sammanfattning 

Under de senare åren har många av de tjänster som har drivits av regering runt om i 

världen börjat bli mer och mer digitaliserade. Med detta menas att många processer som 

krävde manuell/fysisk hantering har blivit möjliga att utföra på datorn i hemmet utan 

att behöva möta företaget eller organisationen direkt. Många av dessa tjänster 

inkluderar sjukvård, skatteverket och skolan. Dessa systemet har som mål att tjäna 

invånarna men också att effektivisera arbetet för de interna användarna på enheten 

inom kommunen eller regeringen. 

Under dessa implementeringsprocesser brukar det finnas faktorer som utvecklare eller 

organisationer borde försöka nå om det systemet eller tjänst som utvecklas ska lyckas. 

Det finns många av dessa faktorer som har dokumenterats i tidigare studier. Napitupulu, 

(2014) är en av dessa forskare som samlat in och dokumenterat dessa faktorer. Exempel 

på dessa är Träning, topp mangers stöd, användarmedverkan och starkt ledarskap. 

Dessa faktorer har dock aldrig blivit centrerade runt de interna slutanvändarna av dessa 

system. Utan har fokuserats på de faktorer som är viktiga för utvecklarna eller cheferna. 

Denna studie fokuserar på att hitta de mest betydelsefulla faktorerna vid 

implementering för de interna slutanvändarna. Arbetet har lagt fokus på att intervjua 

interna användare av E-förvaltning som har implementerats i skolor runt om den lokala 

kommunen Skövde där de nyligen hade fått ett nytt E-förvaltningssystem 

implementerat. Svaren kommer därefter jämföras mot tidigare faktorer som har hittats 

för att se vilka av dessa är mest betydelsefulla när en system ska implementeras 

Resultaten som kommer från denna studie hoppas kunna ge kommuner och företag en 

plattform om vilka områden som borde fokuseras på vid implementering av nya system 

i skolan, samt att ge en grund för fortsatt forskning. Denna studie utfördes på en 

kommunal nivå men mer data och faktorer kan säkerhetsställas om denna studie göras 

på nationell nivå. 

 

Nyckelord: E-förvaltning, Faktorer, Implementering 

 

 

 



 
 

  

Abstract 

In recent years, many of the services run by governments around the world have begun 
to become more and more digitized. This means that many processes that required 
manual / physical handling have become possible to do in the comfort of your home 
without having to face the company/organization directly. Many of these services 
include healthcare, the tax office and the school. These systems aim to serve the 
residents, but also to streamline the work for the internal users within the municipality 
or government. 
 
During these developments and implementation processes, there are usually factors that 
developers or organizations should try to achieve if the system or service being 
developed is to succeed. There are many of these factors that have been documented in 
previous studies. Napitupulu (2014) is one of these researchers who collected and 
documented these factors. Examples of these factors are Training, top managers 
support, User participation and strong leadership. 
 
These factors, however, have never been centered on the internal end-users of these 
systems and it has often not been emphasized in previous research on factors for e-
government about which of these factors have the most significant impact if these were 
to be achieved. 
 
This study therefore focused on finding the most important factors when implementing 
internal end users. The work has focused on interviewing internal users of E-
administration whom have been implemented in schools around the local municipality 
of Skövde and other neighboring municipalities. Where they recently had a new E-
administration system implemented. The responses will then be compared to previous 
focuses that have been found to see which of these factors are most important when a 
system is to be implemented. The results that come from this study hope that 
municipalities and companies can learn which areas should be focused on when 
implementing new systems in the school. The study also hopes to provide a good basis 
for future research to continue on the future. This study was conducted at a municipal 
level, but more data and factors can be assured if this study is done at national level. 
 
Keywords: eGovernment, Factors, Implementation 
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1 Introduktion 

 

Det sker konstant nya innovativa sätt att förbättra vardagen för medborgarna i ett land 

och E-förvaltning är ett bra komplement. Dock finns det en stor andel projekt som 

misslyckas inom denna typ av utveckling.  

E-förvaltning är en term som innefattar olika begrepp men har som mål att underlätta 

medborgarnas användning av tjänster. Detta uppnås genom tillhandhålla invånare med 

digitala verktyg och göra det lättare för kommuner och regeringar att behandla 

information.  

Det bygger också tilltro och mellan medborgare och företag. De fulla fördelarna som kan 

komma från E-förvaltning kan bara dyka upp när en regering tar tillvara av alla 

intressenter som i slutet ska använda, utveckla eller implementera systemet (Ziemba, et 

al., 2015). 

Flertal av studier som gjorts om kritiska faktorer och vilka som går att kartlägga vid 

utveckling av E-förvaltning har varit väldigt övergripande.  Flera av dagens I-länder 

skyndar med att utveckla tjänster för sina invånare. På grund av detta har många missat 

konceptet och många av dessa projekt har slutat med misslyckanden (Napitupulu, 2014) 

De svenska studier som gjorts med inriktning på E-förvaltning och ofta fokuserats på en 

faktor av de flertal som går att definiera. De som inte är det brukar oftast involvera ERP-

system inom den privata sektorn. 

Därför ska denna studie fokusera på att hitta och jämföra olika faktorer som hittats 

bland olika akademiker, med mål att jämföra dessa mot vad slutanvändarna anser vara 

de mest nödvändiga faktorer för en lyckad implementering. I denna studie kommer 

slutanvändarna bestå av lärare från olika skolor i Skövde eller närliggande kommuner. 
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2 Bakgrund 

Denna studie har som mål att hitta de faktorer som har störst betydelse för 
slutanvändarna vid implementering av E-förvaltning. Detta görs genom att intervjua de 
interna användarna och fråga vad de viktigaste faktorerna är enligt dem. Resultatet 
kommer sen jämföras mot faktorer som hittats i tidigare studier. Men för att få en bättre 
förståelse av ämnet kommer detta kapitel fokusera på att beskriva centrala delar inom E-
förvaltning och kritiska faktorer. 
 

2.1 Kritiska Framgångsfaktorer 

 
Vid utveckling av system eller produkter i dagens samhälle finns det alltid några 
faktorer eller (Critical success factors), som en organisation eller företag använder i ett 
marknadsförande syfte eller strategiskt syfte vilket får dem att skilja sig mot andra 
företag på marknaden eller lyckas med implementeringen. Exempelvis kan ett företag 
som utvecklar mjukvara ha grundläggande faktorer som: ”Hålla budgeten, Vara i tid, 
leva upp till kundens krav” Dessa faktorer får kunder att lita på att företaget kan 
leverera produkterna. (Berntsson-Svensson & Aurum 2006).  
 
”Kritiska framgångsfaktorer är de få viktiga verksamhetsområden där gynnsamma 
resultat absolut är nödvändiga för att en viss chef ska nå sina mål. Eftersom dessa 
verksamhetsområden är kritiska bör chefen ha lämplig information för att han ska kunna 
avgöra om händelserna går tillräckligt bra i varje område.” (Bullen & Rockart, 1981, 
ss.3). 
 

2.2 E-förvaltning 

Vi lever i ett informationssamhälle där teknik och innovation driver dagens medborgare. 

Inom olika digitaliseringsprocesser flätas ny teknik in i organisationer och medborgarna 

tar del av dem.  

Vid 90-talet fick en del av statskontoret med uppdrag från Sveriges regering att skapa en 

enhet som nu kallas 24-timmarsmyndigheten. Denna enhet har som mål att tillhandhålla 

medborgaren en tjänst utan att hen ska behöva gå till mer än en myndighet i en 

ärendekedja för att slutföra sitt uppdrag. 

Vid år 2000 hade statskontoret lämnat en redovisning av uppdraget vilket resulterade i 

24-timmarstrappan. I denna trappa beskrev de olika steg en myndighet kan ta för att 

mäta hur tillgängliga de är. 
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Figur 1 

En av de myndigheter som var tidiga med att erbjuda elektroniska tjänster var CSN. De 

började med att utveckla elektroniska tjänster som listade individuell information om 

studie skulder och ansökningar. I ärande kedjan ingick flera företag och myndigheter 

men CSN stod som frontman i denna ärendekedja. (Jenny Axelson-Fisk 2003) 

Enligt regeringskansliets styrdokument kan e-förvaltning klassas som: 

Verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 

kommunikationsteknik kombinerad med organisatoriska förändringar och nya 

kompetenser. (Näringsdepartementet 2013) 

”Utveckling av e-förvaltning är ett viktigt led i att nå högt uppsatta samhällsmål och bör 

därför prioriteras och integreras i strategisk verksamhetsutveckling lokalt, regionalt och 

nationellt. Samverkansstrukturer som driver på en kostnadseffektiv och god utveckling bör 

etableras på alla nivåer och inom olika verksamheter” (Öckerö kommun 2016, ss.5) 

Enlig delegeringen inom regeringens it sektion, har Sverige också satt som mål att vara 

ett ledande land när det kommer till E-förvaltning. Regeringen har genom sina 

publiceringar ansatt som mål att utveckla med användarna i centrum till projekten. 

De huvudmål eller ”kritiska faktorer” som dyker upp i delegeringarna är: 

 Enklare vardag för privatpersoner och företag 

 Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet  

 Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten 



4 
 

Det är goda mål de har satt, men även om dessa mål är det önskade resultatet finns det 

ofta projekt och lösningar som står ut.  

2.3 Interna användare 

Interna användare brukar klassas som de användare inom organisationen eller företaget 

som använder det system som har utvecklas. Det är dessa användare som ska använda 

systemen i en administrerande process eller för att utföra arbeten som i slutändan ska 

förenkla arbetet för kunden eller medborgaren. 

Enlig en studie som gjordes av Axelsson (2010) togs det upp att även om E-förvaltning 

utvecklas med att ha en användares perspektiv i fokus. Senare studier av Axelsson et.al 

(2013) visar också att E-förvaltningssystem ofta utvecklas med en intern användarfokus 

för att förbättra de interna processerna. De externa användarna blir ofta ignorerade i 

processen. 

Det fascinerade är att även om de interna användarna är en aktiv grupp inom 

utvecklingen av E-förvaltningen är det oftast dessa grupper som blir mest missnöjda 

med de system som utvecklas. Enligt tabellen som utformades efter aktörernas roller 

visade det sig att fler interna grupper var negativ inställda till projekten. 

Tabell 1 

Lärare (interna, kollegor) Negativ, neutral eller positiv 

Administrativ personal (interna, kollegor) Väldigt negativ 

Examens handledare(interna, kollegor) Negativ eller positiv 

 

Många andra studier som gjort pekar på att det fortfarande finns interna användare som 

ser system som utvecklas för e-förvaltning som förvirrande eller arbetsblockerande. 

 

2.4 Misslyckanden inom E-förvaltning 

Det finns en tidig kurva mellan de olika kommunerna och det mål som har satts av 
regeringen. I (Pwc 2011) studie som gjordes för att undersöka offentliga sektors högsta 
chefers syn på e-förvaltning. Hade 32 % ingen – till ypperst liten kännedom av 
delegationen som skrivits av regeringen bland kommuncheferna.  
 
Enligt statistik som tagits fram av (Standish Groups 2015) vilket listar olika IT-projekt 

som utförs i Amerika. Är de misslyckade projekt som utförs oftast de som startas av 

regeringar. Inte bara är dessa projekt mest misslyckade, de kostar också oftast mest 

pengar att utföra. Se figur 3 
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Figur 2 The resolution E-Government projects by industry from FY2011–2015, (Standish group 2015) 

 

Även om det gjorts mycket forskning om faktorer inom E-förvaltning. Speciellt inom 

skola och sjukvård, finns det ofta en återkommande faktor. Systemen krånglar eller är 

väldigt komplicerade (Andréasson & Melin, 2011; Fredriksson & Eriksson, 2019). 

Bieffekten av detta är att systemet tar tid från användarna när det ska använda systemet 

inom arbetet. Enligt rapporten som skrivits av Andrèasson & Melin (2011) finner 

sjuksköterskor som använder Cambio systemet att det är väldigt krångligt vid 

remisshanteringen. Enligt en studie som gjordes av Fredriksson & Eriksson, (2019) i 

uppdrag av skolverket. Finns det upp till 40 % av lärare som anser att de system som 

används förhindrar deras arbete minst en gång i veckan. 

Studierna som presenteras pekar på att när väl ett system ska implementeras inom ju 

den offentliga sektorn blir det ofta anpassningssvängar. Men ibland lever dessa problem 

kvar i systemen. 

2.5 Kritiska faktorer för implementering inom E-förvaltning 

Något som betonas i Napitupulu (2014) studie om kritiska faktorer, är att många 

forskare har försökt att samla in och definiera de olika faktorerna som anses vara viktiga 

vid lyckandet av implementering i E-förvaltning. Det är svårt att peka ut en generell 

form av kritiska faktorer som redan har definerats inom kommuner och regering ar vid 

implementering. Dock har de många mål som ska uppnås och genom att undersöka 

dessa regeringsdokument och jämföra mot vetenskapliga artiklar har en lista gjorts med 

faktorer som rör de internaanvändarna . Exempel på dessa studier som styrker dessa 

faktorer är (Aronsson, 2017; Al-Rashidi, 2010; Meiyanti, Napitupulu, Misbah, Kunthi, 

2017; Näringsdepartementet, 2013; Öckerö kommun 2016;  ).  
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Tabell 2 

 

 

 

Träning För att bli mer motiverade och 

acceptera det nya systemen krävs 

det reguljär träning inom det 

system som ska användas. 

AL-Naimat, et al., (2013); Al-

Rashidi, (2010); Lessa & 

Saravanan, (2014); Meiyanti, et 

al., (2017); Schiller, (2002); 

Starkt ledarskap   En stark rollfigur som driver 

användandet av systemet framåt 

med en positiv attityd.   

AL-Naimat, et al., (2013); Lessa & 

Saravanan, (2014); Qureshi, 

(2013); Schiller, (2002) 

Villighet till 

förändring 

Att användarna av systemet har 

en drivande kraft till att ändra 

sina arbetsvanor. Rätt 

information distribueras mellan 

de olika avdelningarna. 

Aronsson, (2018); AL-Naimat, et 

al., (2013); Basyal & Seo, (2017) 

Bra servicekvalitet Är systemet som ska levereras 

upp till användarnas 

förväntningar?  

Ziemba, et al., (2015); Meiyanti, 

et al., (2017); Jing & Wenting, 

(2014); 

Stödjande kulturell 

miljö 

Att användarna av systemet har 

en samma drivande kraft för 

systemanvändning. Detta kan 

påverkas av den sociala kulturen 

av användarna. 

Alshehri & Drew, (2010); 

Weisinger & Trauth, (2003); 

Topp management 

stöd 

Att cheferna inom 

organisationerna stödjer 

systemet och motiverar 

användarna till användning av 

det. 

AL-Naimat, et al., (2013);  

Alshehri & Drew, (2010); Saremi, 

(2009); 

Användarmedverkan Att slutanvändarna har haft en 

röst vid utveckling av systemet 

och att deras krav övervägs och 

implementeras i slutprodukten. 

Følstad, et al., (2004); Jones, et 

al., (2007); 
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2.6 Träning 

Det ligger stor vikt på att fortsätta utbilda och vårda de kunskaper som finns på de olika 

nivåerna inom organisationen. ICT kunskaper är viktiga, speciellt eftersom detta område 

utvecklas i en brådskande fart. Det kommer nya typer av teknologier varje år vilket är 

varför en central faktor som denna borde underhållas (Lessa & Saravanan 2014).  

För att uppnå ett förstående och effektivt användande av system behövs det reguljär 

träning (Meiyanti, et al., 2017). När dessa superanvändare ska lära ut kunskaperna till 

andra användare inom organisationen ligger inte planering och struktur inom 

kommunen eller företaget. Utan organisationen har ansvaret för att lära ut detta system 

till arbetare. Detta inkluderar att lägga undan tid för lärande och försöka planera in det 

och vissa rektorer har olika strategier på hur det ska tacklas (Schiller 2002).  

Träning är en central faktor för en lyckad systemimplementering inom E-förvaltning. 

Med rätt träning blir användarna motiverade och mer accepterande av E-

förvaltningssystemet (AL-Naimat et al., 2013).  

2.7 Starkt ledarskap 

Något som är en starkt drivande faktor till at E-förvaltningsprojekt lyckas är en starkt 

drivande ledare. Denna ledare kan hjälpa att driva igenom förändringens olika barriärer 

(Lessa & Saravanan 2014). 

Enligt (Qureshi, 2013; Schiller, 2002) Är starkt ledarskap en väldig central faktor inom 

en organisation som har hand om det ICT som ska implementeras. Genom att ge en 

drivande kraft och beslutsamhet kan chefer inom organisationen både lyckas med att 

komma över acceptans spärren och motivera till effektivare användning.  Liknande 

slutsatser gjorde även i AL-Naimat, et al., 2013 studie om faktorer inom E-förvaltning. I 

studien beskrev Al-Naimat att för att lyckas med en E-förvaltnings implementation 

måste det finnas en stark ledarroll som motiverar till nya innovativa ideer. 

2.8 Villighet till förändring 

Kritiskt misslyckande faktorer eller ”Critical Failiure Factors” är den term som används 

när en faktor bidrar negativt till en implementering/utvecklingsprocess. Enligt 

Aronsson (2018) studie av misslyckande faktorer inom ERP-system sa fyra av de fem 

respondenter som jobbade på ERP-företag han intervjua att villighet till förändring är en 

viktig faktor. Respondenterna hade olika idéer på hur detta skulle kunna uppnås.  För att 

uppnå en bred användaracceptans gäller det att hålla en bra kommunikation, informera 

rätt avdelningar på organisationerna och träning (Aronsson, 2018). 

AL-Naimat, et al., (2013) Tar också upp denna faktor som en av stor importans om ett 

projekt ska lyckas. Studien säger att många av de äldre användaran av systemen brukar 

ha svårt till att ändra syn på användning av nya system. 
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”E-government adoption is more than technological matter as it is influenced by many 

factors, including organizational, human, economic,  social, and cultural  issues” (Basyal & 

Seo, 2017). 

Vi ser att vissa E-förvaltnings projekt inom regering och olika sektorer har lyckats och 

misslyckats. Ett projekt som lyckades nyligen ”IRD” vilket är en finansiell sektor i 

regeringen. Det tog ett tag innan den kom på fötter men efter ett tag blev den accepterad 

av arbetare och andra användare. Nu gäller det att hitta dessa faktorer som bidrog till att 

detta projekt lyckades (Basyal & Seo 2017). 

2.9 Bra servicekvalitet 

Bra service var en term som myntades av Cardozo år 1965 och var en term för att 

sammanbinda en kunds förväntningar om en produkt och deras uppfattning. När deras 

uppfattning om produkten väger ut lika eller är över deras förväntningar brukar de 

oftast vara nöjda (Jing & Wenting 2014).  

Meiyanti, et al., (2017) Säger att om faktorer för bra service kvalité ska uppnås krävs det 

ett satt antal regler och krav som ska levas upp till.   

Service involverar inte bara produkten och vilken service den utför utan det ska fånga 

alla processer som rör sig runt den. Fredriksson & Eriksson, (2019) Skriver i sin rapport 

om system som används inom skolor att runt 4/10 lärare anser sig vara begränsade med 

sitt arbete minst 1 gång i veckan på grund av tekniska problem. Det skrivs också att det 

tar väldigt lång tid att kunna få rätt typ av support för dessa problem. 

2.10 Stödjande kulturell miljö 

Vid implementering av nya system inom den publika sektorn är det viktigt att ha en bild 

på hur användarkulturen ser ut för en lyckad implementering. Dock är denna faktor 

väldigt svår att fånga då själva konceptet är svårt att definiera (Alshehri & Drew, 2010). 

Enligt Alshehri & Drew, (2010) är dessa miljöer svåra att definiera på grund att det finns 

så många faktorer som kan påverka. ”Inkomst, politiska åsikter, religion, socialkultur 

och utbildning” 

” People, as they interact with a technology in their ongoing practices, enact structures 

which shape their emergent and situated use of that technology” (Weisinger & Trauth, 

2003) 

Enligt studierna som gjorts av Weisinger & Trauth (2013), finns det ett behov av att 

utvecklare som ska lansera nya system tar en extra titt på det olika kulturerna som finns 

i en miljö som ska genomgå en implementation. Det gäller att införskaffa sig en mer 

dynamisk syn på de kulturer som finns i miljön som ska utvecklas till. Titta på beteende 

istället för att följa ett kulturellt antagande. Se till att arbetsmiljön som ska använda 

systemet har en bidragande faktor till hur projektet  ska utvecklas. Slutligen borde 

företaget se till att ha en dynamisk syn på hur organisationen arbetar. Anpassa systemet 
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efter de olika faktorern som dyker upp och importera dom aspekterna till produkten 

(Weisinger & Trauth, 2003). 

2.11 Topp managers stöd 

Topp manager stöd är en term som refererar till att de ledande figurerna inom 

organisationen eller företaget ska använda systemet och uppmuntrar de andra anställda 

till att använda det. Topp managers stöd är också en av de största bidragande faktorerna 

till nytt och innovativt tänkande runt det system som ska användas (Alshehri & Drew, 

2010).  

En topp managers engagemang är en kritisk faktor inom implementering av E-

förvaltning genom att distribuera rätt resursers och arbetskraft till rätt ställen. Stöd av 

ledningen ger också motivation och innovation till teamen som ska 

implementera/använda systemen. Detta ger också upphov till att snabba på processerna 

och komma över problem som t.ex. ovillighet till förändring (AL-Naimat, et al., 2013). 

Ett projekts lyckande hänger stort på att topp managerna tar sitt ansvar och visar 

engagemang. Detta genom att selektivt tillge resurser och platser till personer med rätt 

erfarenheter. Denna ”ledare” har då en kritiks roll till att utföra sin position under 

utveckling och implementation. (Saremi 2009). 

“The support from high-level, is vital to e-government development, the gaining of required 

resources and training, the cooperation and coordination between partners and 

stakeholders for a successful of e-government implementation” (Alshehri & Drew, 2010) 

2.12 Användarmedverkan 

Enligt studierna som utfördes av Følstad, et al., (2004) är användarmedverkan vid 

utveckling av projekt och system mot den publika sektorn väldigt viktig. Enligt de 

projektledarna som hade intervjuats sa 14 av 16 att användarmedverkan var 

”jätteviktigt” medans 2 sa det var ”viktigt”. 12 av de som intevjuades byggde också på 

denna fråga genom att säga att det hade varit tillräckligt med användarmedverkan 

under projektet. Medans en av intervjupersonerna sa att det hade nästan varit för 

mycket och att det hade saktat ner utvecklings/implenteringsprocessen. 

Nyckeln till ett lyckat E-förvaltningsprojekt är dess användare (Jones, et al., 2007).  

Enligt Jones, et al., (2007) är det ett behov av regeringar att engagera sig i sin 

medborgares perspektiv för att påverka E-förvaltningens implementering. Bara då kan 

vi säga att vi verkligen har nått en omvandlad E-förvaltning genom användarmedverkan. 

2.13 Sammanfattning av bakgrund 

Bakgrundskapitlet har som mål att binda ihop kritiska faktorer och E-förvaltning för att 

se hur denna term fungerar gentemot publika projekt och inte bara privata. Punkterna 

som har presenterats ovan ger en inblick på olika användardrivna faktorer som anses 

vara relevanta för studien. Punkterna i bakgrunden hoppas också ge läsaren en stående 
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grund till vad kritiska faktorer är inom systemutvecklande är och hur viktiga de är vid 

utvecklandet av projekt och dess implikation och applicerings områden. T.ex. kritiska 

faktorer är en gren utav utvecklande, affärsdrivande, implementering och produkter 

som beskriver det som behöver uppnås/lyckas med för att en chef, organisation eller 

företag ska kunna nå ett mål. För att hitta ett företags faktorer måste det göras en 

självstudie och en yttre studie till vad som gör att produkten, implementeringen 

fungerar och hur den når en användares/konsuments förväntningar. Det har gjorts 

många studier om vilka faktorer som finns inom e-förvaltnings projekt, se punkt (2.3). 

Denna studie har som mål att definiera och jämföra faktorer som har hittats i tidigare 

studier inom den interna E-förvaltningen och ge en klarare definiering av dem. 
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3 Problembakgrund 

Enligt (Napitupulu 2014) har många forskare jobbat för att fånga in alla faktorer inom E-

förvaltning och presentera dem för att hjälpa regeringar och kommuner med att finna de 

punkter som passar dem bäst. I Napitupulu, (2014) litteraturstuie om faktorer inom E-

förvaltning gjordes en lista på totalt 55 olika faktorer som i teori borde uppnås vid 

implementering och utveckling. Men detta är drömscenariot, om en kommun eller 

regering ska kunna uppnå alla dessa krav måste det vara en väldigt stor budget och 

mycket tid för att utveckla och disskutera.  

Det finns studier som gjorts av självständiga forskare och regeringsorgan som säger att 

det finns olika problem som dyker upp vid E-förvaltningsimplementering bland de 

interna användrna. Andra studier har också sagt att det inte har skett några större 

förändringar till hur dessa ska uppnås. 

3.1 Problemformulering 

Kritiska faktorer utvecklades i tidigare år för att komplettera företagens 

framgångsfaktorer eller vad hitta vad det var som skiljde dem på marknaden. Termen 

applicerades sen mot projekt och informationssystem och därefter användes termen till 

att innefatta många organisationer, inklusive regeringar. 

Forskning som gjorts runt faktorer inom E-förvaltning de senaste årtionden har alla 

varit fokuserade på att hitta de faktorer som ska passa regeringar och kommuner att 

kunna använda vid implementering och utvecklandet av nya IT-projekt. Axelsson skriver 

också att de interna användarna är fokusgruppen men ändå brukar dessa användare 

finna systemet som ska implementeras jobbigt eller krångligt. En studie om de interna 

användarnas perspektiv inom E-förvaltning kan ge en ny intressant vinkel på vad anses 

vara relevant vid utveckling av E-förvaltning. Genom att angripa de dokumenterade 

faktorer som tagits fram genom tidigare forskning kan vi se om det som skrivs 

akademiskt gäller fortfarande i dagens samhälle. 

3.2 Frågeställning 

Studien begrundas i att med hjälp av olika respondenter som intervjuas kunna 

identifiera de kritiska faktorerna som anses vara mest centrala för slutanvändarna. Det 

vill säga, vilka faktorer bidrar mest till en lyckad implementering. Forskningen kommer 

också besvara hur de faktorer som hittats i tidigare studier skiljer sig gent emot 

slutanvändarnas perspektiv.  

Huvudfråga: 

Vilka är de största bidragande faktorerna för en lyckad implementering enligt 

slutanvändarna? 
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Delfrågor: 

a) Vilka är sambanden mellan dessa faktorer? 

b) Vilka faktorer har inte hittats än? 

3.3 Avgränsningar 

Studien som kommer hållas behöver data från interna användare av dessa system som 

har diskuterats i tidigare kapitel. För att skapa en varierad och mer opartisk studie 

kommer studien välja ut 1-2 personer från satta kommunala användare för att diskutera 

styrkor och svagheter med systemen som implementerats. På grund av den tidsram som 

getts ska vi försöka få med så många vi kan men det kan fortfarande betyda att någon 

eller någras slutanvändares perspektiv inte kommer med i studien. 

3.4 Förväntade resultat 

Resultaten som förväntas i denna studie är att kunna lyfta fram användarnas åsikter 

inom de system som används i dagens skola. Samt vilka faktorer de tycker är de 

viktigaste. Studien hoppas att med hjälp av dessa intervjuer kunna jämföra data som 

samlats, med data som tidigare skrivits ner i andra rapporter. Studien hoppas också att 

med denna rapport kunna hitta nya faktorer som tidigare inte talats om eller om de 

nuvarande faktorerna behöver ändras. Eventuellt om faktorerna som hittas i 

intervjuerna speglas direkt i den information som hittats i litteraturstudierna. 
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4 Metod 

4.1 Forskningsstrategi 

Metoden som denna studie tänker använda vid utarbetningen av projektet är en utav 

kvalitativ typ. Med detta kommer också forskningsupplägget använda sig av intervjuer 

vilket kommer hållas med lärare från olika skolor som haft erfarenhet av tjänsterna 

kommunen har utvecklat. Intervjuerna kommer vara semi-strukturerade då frågorna 

som ställs kommer vara fördefinierade men ändå öppna för fortsatt dialog. Svaren ska 

därefter presenteras i en tabell där det går att jämföra de faktorer som hittats i 

forskningsartiklarna mot det som getts av informanterna. Helst ska informanterna 

utfrågas en och en för att få mer kvalitativ data då idéer och sociala intryck från 

meddeltagare inte ska påverka deras egen uppfattning om vad som anses vara bra 

faktorer för E-förvaltning för slutanvändare. Val av metodansats baserar sig på Østbye, 

et al., (2004) bok om metodval vid studier om journalistik, information, medievetenskap 

och marknadsföring samt (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell 2008) 

Som Belle, (2000) skriver i sin bok om forskningsmetodik är målet vid en kvalitativ 

forsknings metod, att som forskare finna insikt i vad som påverkar oss i världen och hur 

vi upplever den. Hur påverkar E-förvaltning oss idag och hur kan vi förbättra den? Hur 

tycker du faktorerna inom E-förvaltnings projekt ska prioriteras? Efter projektets gång 

önskas det en djupare insikt i vad lärarna tycker och tänker om faktorerna inom E-

förvaltning. För att få denna djupare inblick valdes därför en kvalitativ forsknings 

metod. 

I den kvalitativa forskningsmetodensanalysfas kan vi därefter leta mönster i data som 

transkriberats med empiri. När mönster har hittats kommer dessa att presenteras i olika 

tabeller utifrån de svar som gjorts. I dessa kapitel kommer kvoteringar och artiklar ligga 

i grund för att stötta det som säga av deltagarna. 

4.2 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen delades upp i fem olika steg som följdes grundligt dessa månader. 

Detta görs för att få grepp om vilken fas studien låg i och planera tiden mer optimalt. Det 

görs också för att få läsaren att förstå vad som har gjorts under denna tid genom att 

kategorisera dessa olika moment.  
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Figur 3 

4.2.1 Datainsamling av tidigare artiklar 

Denna studie började med att leta efter relevant litteratur som rör E-förvaltning och 

vilka faktorer som anses vara de mest bidragande till att projekt lyckas. Anledning till att 

data samlas in är för att kunna få en stark bild av hur det ser ut idag och för att kunna 

bygga upp en stark grund för intervjufrågorna och problemformuleringen.  

4.2.2 Skapandet av intervjumall 

När frågorn skapades var det viktigt att hålla dem öppna för att kunna ha en bred dialog. 

Detta var för att under den breda dialogen kan tankar och frågot dyka upp som kanske 

inte skulle dykit upp vid en strukturerad intervju. Därför valdes det att ha en semi-

strukturerad intervju. Detta för att kunna fånga verkligheten och skapa en dialog. För att 

inte få bara ett ja eller nej svar valdes denna metod för att leda in inervjupersonerna i 

denna studie till en djupare diskussion och få fram de faktorer de finner mest 

betydande. (Berndtsson, Hansson, Olsson & Lundell 2008) 

Studien tog och vägde de olika faktorerna mot varandra och såg sen till att dessa 

faktorer kunde grundas i den Svenska implementeringsmodellen. Efter att dessa 

faktorer hade valts söktes relevanta artiklar om just dessa faktorer och efter att 

faktorerna fått mer konkret betydelse kunde denna intervjumall skapas: 

Tabell 3 

Berätta lite om din yrkesroll. Denna fråga ställdes för att få en lite mjuk 

start på intervjun. Deltagarna berättade 

lite om sin yrkesroll och vad de gjorde på 

sin arbetsplats. 

Berätta gärna om vilka system ni 

använder i skolan regulärt. 

Denna fråga ställdes för att se om det 

fanns andra system som användes 

reguljärt i skolan som inte nämnts innan i 

studier eller nyheter. 
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Vad är ett bra system enligt dig? Frågan ställdes för att ge 

intervjupersonen en klar bild på vad som 

är bra i ett system enligt hen innan 

frågorna började gå mer in på system som 

redan används. 

Vad är det kommunen och utvecklarna 

ska tänka på när de skapar ett nytt system 

för dig? 

Eftersom detta är de centrala figurerna i 

utvecklandet av systemen som används 

ställs denna fråga. ”Vad kan min chef göra 

för mig?” 

Vad funkar bäst när de nya systemen 

börjar användas? 

För att få en grundlig blick på vad som 

sker när dessa system introduceras har 

frågan ställts för att få deltagaren att 

börja samla tankar kring bra och dåliga 

saker som inträffade vid installation.  

Vad är de mest bidragande faktorerna till 

att ni använder systemen? 

Frågan ställs i grund för att se om det 

finns några fördelar användarna kan se 

med systemet och i såfall bygga ut svar 

från dem. 

Vilka faktorer bidrar negativt till 

användandet/acceptansen av systemet? 

Här ställs det rakt ut, vad har inte funkat 

bra och genom att fråga lite rakt kan 

intervjupersonen ge lite raka svar men 

ändå bygga på dem genom följdfrågor. 

Vad enligt dig är de mest drivande 

personerna när systemet börjar 

användas? 

För att avsluta intervjun frågas denna 

fråga för att se om det finns någon person 

som varit viktig i drivandet av systemets 

implemenetering. 

 

 

4.2.3 Intervju 

För att besvara de frågor som rapporten har som mål valdes det att göra en semi-

struktureard intervju med empiri som basliggande insamlingsmetod. Personerna som är 

relevanta i denna undersökningen är folk som har erfarenhet med E-förvatningsverktyg 

inom den kommunal sektorn. I detta fallet är det lärare som är den interna 

användartypen som vi kommer fokusera på. Anledningen till att inte andra interna 

användare intervjuas som t.ex folk på skatteverket, är att deras system kan skilja sig 

avsevärt mycket från de system som används i skolan. Studien kräver att dessa 

användare har jobbat med systemen någon gång under sitt yrke.  (Berndtsson et al. 
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2008) nämner några strategier för att lyckas med detta stadie vilket är att planera väl, 

använd rätt utrustning och tänk på vilka du ska intervjua. 

Intervjuerna planeras att utföras på skolorna med lärarna. Om detta skulle visa sig svårt 

att göra erbjuds det göra en intervju via telefon eller skype. Intervjuerna kommer spelas 

in med godkännande av de deltagande personerna. Annars kommer nyckelord eller 

viktiga svar skrivas ner på papper eller dator.  

Intervjun kommer att ske på ett semi-strukturerat sätt för att försöka hålla en avsevärt 

öppen dialog om ämnet som disskuteras. (Berndtsson et al. 2008) nämner att det kan 

var svårt att få ner dessa typer av intervjuer på papper. Vilket är en av anledningarna att 

intervjun har valt att spela in konversationerna. När väl en intervju avslutas läses 

faktorerna upp och respondenten kunde därefter ge en slutkommentar på vad hen har 

för tankar om dem. 

Intervjun inleds med en snabb återkallelse till de etiska principerna och görs för att ge 

intervjupersonen den fulla förståelsen om sina rättigheter och att de kan avbryta 

intervjun när de vill, eller ändra sig angående inspelning. Några sekunder läggs på att 

förklara hur intervjun kommer gå till och lämnar respondanten öppen för frågor om det 

är något hen inte förstår om intervjun. Datainsamlingsmetoden kommer också förklaras  

mer detaljerat och här kan respondanten säga om hen inte vill bli inspelad eller om hen 

har andra frågor. 

4.2.4 Etiska krav 

Studien lägger en stor vikt på att uppfylla de forskningsetiksa kraven och att se till att 

informationen som samlas in av respondenterna inte kommer användas i ett syfte som 

anses vara skadligt eller på något sätt utsätter respondentens information för något 

annat än forskning. Studien kommer jobba efter vetenskapsrådets etiskaprincipmall och 

jobba för att uppnå alla dessa krav. 

Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska respondenten informeras om vilken roll hen har i 

studien och vilka vilkor som krävs för dears deltagande. Punkten uppnås genom att 

förklara för respondenten vilken roll hen har i studien och i vilket syfte studien har. 

Deltagaren kommer också informeras om hur hens roll kommer påverka studien och 

samtidigt informera att hen kan avsluta intervjun när hen känner för det. Denna etiska 

princip kommer att tillämpas genom mail utbytet som sker mellan forskaren och 

respondanten. Under själva intervjun kommer det också tas några minuter till att 

förklara denna princip för respondanten vilket göra att de är fullt säkra på villkoret. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet (2002) gället att se till att den som ska 

intervjuas har samtycke med att delta i en intervjun. Respondanterna i denna studie har 

egen frihet att kunna säga om de vill medverka. Godkännandet kommer ske via mejl då 
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respondanten kan själv välja att svara på frågan om en intervju. Självklart kommer 

respondanten informaras att hen har full kontroll över intervjun och kan välja att 

avbryta när hen känner för det.  

 

Konfidentialtitetskravet 

Konfidentialtitetskravet enligt Vetenskapsrådet(2002) handlar om hantering av känslig 

information. Känslig information inom skolan brukar oftast röra eleverna och deras 

personliga information därför kommer denna studie inte ta upp något data som rör 

elever. Under intervjun kommer respondanten få välja om hen vill vara anonym eller 

inte och om intervjupersonen ber att något hen sagt inte ska tas upp i studien kommer 

detta uttalande strykas. Information som samlas om intervjupersonen kommer därför 

inte missanvändas. 

Nyttjandekravet 

Enligt Vetenskapsrådet(2002) är nyttjandekravet en princip som används i forskning för 

att kunna informera repsondanterna att informationen som samlas in under 

intervjuerna inte kommer användas i kommersiellt bruk. Respondanterna kommer vid 

förfrågning av intervju informeras vilket syfte intervjun har och att den inte kommer 

användas för något mer än forskning. 

4.3 Intervjurespondenter 

Intervjurespondenterna som valdes ut till studien har alla haft tidigare erfarenheter 

med administrativa uppgifter inom skolan. Deras arbete med systemet kan vara att ge 

betyg till elever eller att dela dokument och ge ut läxor. Vissa av dessa användare är 

också handledare i de system som används idag bland skolorna i och runt Skövde. Dessa 

respondenter hittades genom att ringa runt de lokala skolorna som finns i Skövde 

kommun och genom kontakter. Det skedde också Epost utbyten mellan respondenterna 

där forskningsämnet diskuterades. Några andra lärare har intervjuats med hjälp av 

kontakter som hade folk nära sig som jobbade på en skola. 

 

Respondent (A)  

Jobb: Lärare inom Svenska och Engelska i Skövde. 

Respondent (B)  

Jobb: Lärare inom Svenska och Engelska i Skövde 

Respondent (C) 

Jobb: Ämneslärare i mellan Skövde och Göteborg  
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Respondent (D) 

Jobb: Resurslärare i Tidaholm 

Respondent (E) 

Jobb: Lärare inom Musik och Engelska i Skövde 

 

4.4 Analys 

 

Analysdelen av studien började med att transkribera alla intervjuer som har gjorts. 

Genom att transkribera den information som har samlats in under intervjuerna kan vi 

skriva ner alla intryck som fåtts på papper. Intervjuerna transkriberas på ett sätt som 

fångar helheten av konversationerna och samtidigt drar ut de viktigaste punktern som 

sagts under dessa möten. 

Som tidigare har beskrivits i underkapitel 4.1 har denna studien som mål att hitta 

faktorer som definerats i tidigare studier och därefter intervjua slutanvändare som 

använt systemet. Detta görs för att se ifall dessa faktorer som hittats stämmer över med 

de faktorer som användarna anser vara mest bidragande vid systemens implementering. 

Vid analysen av intervjuerna hoppas studien kunna identeifiera de mest centrala 

faktorerna som bidrar till att en implementering lyckas. 

Efter att transkriberingen har slutförts börjar data att kategoriseras. Det viktigaste med 

en färdig transkribering är att hitta data som skapar mönster. Genom att granska de 

faktorer som beskrivs tidigare i studien kan det transkriberade materialet jämföras mot 

den data som samlats. Det vill säga se om det respondenterna sa stämde överens med 

faktorerna som hittats i tidigare studier. Om något de sa stämde överens med faktorerna 

som beskrevs i tidgare kapitel flyttas den faktorn till en tabell och om det var något de sa 

som inte stämde överens med de andra faktorerna flyttas det till en ny tabell. Om någon 

faktor fick ett stort överflöd av kommentarer eller om den faktorn ansågs vara mest 

betydelsefull kommer detta skrivas om i analyskapitlet och resultatet. 
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5 Materialpresentation 

 

Bland intervjuerna som hölls var det vissa punkter som var mer viktigt eller talades mer 

om än andra. Totalt har studien kunnat samla in intervjuer med en gemensam tid på 

ungefär 2 timmar. Där intervjuerna har sträckt sig mellan 20 och 30 minuter. 

5.1 Träning 

En av de punkter som lades mycket krut på bland de som intervjuades var ”Träning” När 

respondenterna började prata om ämnet var detta en punkt som var kopplades till 

många av de andra faktorerna. Detta för att många av dem ansåg att detta var centralt 

för att acceptera ett nytt system. 

”Fronter, startade med mycket skepsis. Men det var för att många inte kunde det systemet 

eller hade väldigt lite träning. När det nya systemet Vklass skulle rulla in hade många 

märkt att detta system inte var så dåligt. Det är viktigt under implementeringsfasen att 

sprida kunskapen.” Respondent A 

”Kanske borde alla lära få samma information vid samma tillfälle. Vi har haft 

utbildningsträffar där handledarna går. Men sen gäller det för handledarna att förmedla 

ut all information och där haltar det” Respondent B 

Det som respondent A & B menar är att det är blandad nivå i hur informationen om 

systemet förmedlas och hur folk lär sig det. På respondent B’s kontor är de flesta 

jätteduktiga på Vklass medan i ett annat kontor kanske informationen inte har 

förmedlats korrekt vilket leder till att lärarna där inte kan använda systemet dess fulla 

potential. 

”Vi har haft utbildningsdagar eller workshops som har visat hur vi ska göra för att 

använda systemet. Utbildningen räckte för mig men jag känner att vissa av mina kollegor 

kanske skulle behöva mer. Jag lär mig bäst genom att bara använda systemet medan vissa 

behöver en steg för steg förklaring hur de ska göra.”  Respondent C 

Respondent C fortsätter att förklara att mycket som går att göra är svårt använda då 

läraren måste först lära sig alla begrepp och navigeringarna som behöver göras för att 

komma åt de funktionerna. 

”Jag vet inte om det var skolan eller kommunen som satte stopp för de personer som fick 

åka på utbildningen. Anledningen till att vi klara av det var att många av användarna var 

också föräldrar. Det var många frågetecken innan om vad vi kunde se i systemet och vad 

dom kunde se.” Respondent D 

Respondenten fortsätter med att säga att det var dålig kommunikation mellan 

kontaktpersonen för vklass och den personen som hade ansvaret för att utbilda och 

hjälpa. ”Det var inte klara svar vi fick” säger Respondent D. 
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5.2 Starkt ledarskap   

Enligt studier som gjorts och som har presenterats i tidigare kapitel är det viktigt att ha 

en centralt drivande figur inom ett projekt för att driva processen framåt och att ge 

motivation till de andra medarbetarna. 

”Vi hade en kollega som brinner för detta och visade engagemang tidigt. Han sa till oss att 

han varit i kontakt och varit lite arg på dem. Det har sedan dess blivit bättre med svaren 

som getts från Vklass.” Respondent D 

Av svaren som getts av respondenterna har det ofta tydligt varit en ledande figur som 

har hållit i facklan för drivandet av projektet (Rektor eller handledare). Enligt studier 

som gjorts av Hamefors & Nordblom (2007) är den kommunikativa ledaren mer 

långsiktig och medveten av sitt ledarskap. Samtidigt som hen är flexibel och kan anpassa 

sitt beteende till situationen som ges. De skapar situationer som erbjuder lärarande, 

stöd och utveckling för sina medarbetare. 

”Rektorn har varit drivande och engagerad. Hen satta ihop denna utbildningsgrupp från 

början och har varit delaktig i införanden av andra tidigare system. Hen har varit väldigt 

drivande i föräldrarnas insyn i sina barns studier.” Respondent A 

Rektorn på Respondent A skola har enligt hen varit väldigt delaktig och engagerad i 

systemet som skulle implementeras. Däremot ansåg respondent D att rektorn på dennas 

skola inte varit väldigt drivande utan har gjort tillräckligt för att nå upp till de mål som 

satts av kommunen. 

Enligt respondenterna har det varit viktigt att ha en ledande figur som hjälpt dem under 

implementeringsfasen. Enligt dem ger denna figur en bra stöttning till de 

utbildningsgrupper som skapats. 

”Rektorn gjorde vad hen kunde men den stora drivande kraften för att vi skulle lära oss 

dessa system var de andra lärarna.” – Respondent D 

Respondent D menar att på hens skola har det varit mer upp till handledarna och de 

andra lärarna att driva utbildningen och motivationen framåt. 

”Kommunen hade gett oss minimikrav som skulle uppfyllas. Detta var att utbilda lärarna 

i det grundläggande sakerna som kolla använda almanackan mm.” Respondent B 

Det finns många själ till att en ledare ska vara stark i sitt engagemang till nya 

förändringar. Enligt Schiller (2002) är det viktigt att ha en kraftigt drivande person i 

dessa typer av projekt då de kan leda medarbetarna genom acceptans spärren som 

finns. Detta märks i hur Respondent A & D uttrycker sig. Respondent D verkar vara mer 

negativt inställd till systemet medan Respondent A ger en lite mer optimistisk intryck av 

systemet. 
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5.3 Villighet till förändring 

Ett av de hinder som dagligen går att hitta i företag och organisationer som försöker 

implementera nya processer och arbetssätt är att många har svårt att göra bytet.  I 

intervjuerna var de hade de olika lärarna olika tankar om systemet och hur bra de 

tycker att det är. 

”När väl våra medarbetare lärde sig använda fronter så skulle det implementeras ett nytt 

system. Vilket fick folk att tänka att Fronter kanske var så dåligt i alla fall.” – Respondent 

A 

”Det är såklart folk som är missnöjda med hur systemet är utformat. Många lärare tycker 

att det är många mappar och klick som måste göras” – Respondent E 

Ett Intressant fenomen bland de intervjuer som gjordes var att alla pratade om att för att 

öka användaracceptasen eller villighet till förändring vilket sen ledde in till att 

användarvänligheten skulle ses över. Enligt de intervjuade personer krävdes allt för 

många klick för att göra simpla uppgifter eller att det fanns många små funktioner som 

inte var optimerat på ett användarvänligt sätt. Vilket i slutändan byggde upp en negativ 

stämning bland olika lärarna. 

Respondent B och D delar syn i att vissa funktioner av att systemet inte är optimerat för 

användarvänlighetens skull. De håller också med om att funktionerna som grundligen är 

där är en bra tanke men att funktionen inte är riktigt där än. 

”Det finns små saker som kan förbättras, exempelvis antalet klick som måste göras för att 

göra något som man tycker borde vara enkelt. Just nu behövs det 13 klick för att göras per 

elev när det kanske bara skulle behöva tre klick” – Respondent B 

”Vi har många klick för att utföra vissa uppgifter, för att få kopiera ut en elevs papper 

krävs det just nu 16 klick.” – Respondent D 

Respondent C delar uppfattningen av de många klick som behövs göras för att utföra 

uppgifter på systemet dom använder. Dock nämner hen att det kanske inte bara 

systemet som är problemet till acceptansen. Utan att i skolan hen jobbar på har haft 

många nya systembyten på en kort tid vilket i den långa sträckan ökar motståndet till 

förändring. Det blir enligt hen mycket att lära sig samtidigt som tid ska läggas på att 

undervisa eleverna. 

5.4 Bra service kvalitet 

Det är viktigt när ett system implementeras att det finns bra support. Detta för att 

användarna ska känna sig trygga i användandet och kunna få bra support om detta 

behövs. Men det ska också finnas en grundläggande standard av kvalité för att få 

människor att bli intresserade av systemet. 
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Den gemensamma opinionen om servicen som getts av företaget som stått för själva E-

förvaltningssystemet har för det mesta varit positiv. Respondent A & E tycker att den 

support och service som getts under implementeringsfasen har funkat bra.  

”Support har varit bra vi har gemensamma grupper på tjänsten där vi kan ställa frågor om 

systemet och hjälpa varandra. Om det är något annat vi undrar frågar vi bara supporten. 

Men vi är ganska självgående.” – Respondent E 

Dock har respondent a en åsikt om vissa praktiker som görs när det kommer till buggar 

som borde fixas. 

”Vi hade en uppdatering förra veckan som gjorde att våra matriser slutade att fungera 

vilket var jobbigt. I ett vanligt företag tycker man att de borde fixa något så allvarligt 

direkt. Det tog 3 veckor innan denna bugg fixades. ” – Respondent A 

Respondent a fortsätter med att säga att det annars brukar fungera bra med 

uppdatering och buggfixar. Det var just denna bugg som var extremt irriterande då den 

gjorde att hen inte kunde utföra sina uppgifter som lärare korrekt då allt material låg på 

Vklass vilket blir sårbart. 

Respondent D som jobbar på en skola som ligger i Tidaholm stad hade inte mycket 

positivt att säga om den support som getts av företaget när det kommer till systemet 

som implementerats. 

”Dom som var handledare och ansvariga på vår skola kände att de inte hade så bra 

kontakt med de ansvariga av systemet. Det tog ett tag innan de kunde få riktiga svar.” – 

Respondent D 

5.5 Stödjande kulturell miljö 

En annan gemensam bild som målades upp genom intervjuerna som gjordes på skolorna 

var att det fanns en liten form av negativ/neutral syn på de nya systemen som skulle 

implementeras.  

”Synen som många hade på skolan var neutral. Det var varken negativa eller positiva till 

ledet nya systemet som skulle implementeras” – Respondent A 

Majoriteten av lärarna som intervjuades sa att de var blandade åsikter om det nya 

system som skulle implementeras och att det fanns både positiva och negativa intryck 

bland arbetskollegorna. Respondent E sa att de också var neutrala i att de fick höra att 

ett nytt system skull komma och att attityden var mest. ”Aja det ska göras”. 

5.6 Topp management stöd 

De flesta tyckte att deras rektor har varit drivande och stödjande i denna fråga. Vissa 

hade mer stöd än andra men det var en ganska gemensam positiv stämning mellan de 

olika personerna som intervjuades. Det fanns dock en av intervjupersonerna som kände 
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att rektorn inte hade varit tillräckligt drivande i frågan och med detta försvårades 

processen. 

”Rektorn gjorde vad hen ansåg var nödvändigt. Den rektorn kanske visst att det bara var 

några år kvar tills pension vilket kan vara varför hen inte stred för det digitala på skolan 

och nu har det kommit mer.” - Respondent D 

”En annan rektor vi hade innan var fullt upp för digitalisering, även om vi säger att vissa 

elever behöver böcker då de inte klarar av hoppandet fram och tillbaka mellan 

applikationerna” – Respondent D 

Respondent D har varit i kontakt med rektorer som antingen var för mycket åt ena sidan 

eller för mycket åt andra. 

”Rektorns engagemang har varit väldigt viktigt under implementeringen. Rektorsdagar 

har nästan alltid handlat om vklass utbildning. När rektorn väl kommer tillbaka tar hen 

upp saker hen tycker vi ska träna på.” - Respondent E 

Respondenterna A, B, C och E nämner också om hur rektorerna på deras skolor har 

hjälpt till att lägga undan tid för deras utbildning och att det har varit viktigt under de 

första månaderna. Respondenterna A, B som jobbar gymnasieskolor påpekar dock att 

tiden har inte riktigt räck till men det görs så bra det går. 

 

5.7 Användarmedverkan 

Respondenterna berättade under intervjuerna att det kändes som att i början innan 

systemet skulle utvecklas så var de inte så delaktiga i utvecklingen men att efter 

systemet hade installerats så hade de mer inflytande i cad som skulle läggas till. 

”De frågade några lärare innan de gjorde beställningen. Dessa fick åka ut på ett forum. Nu 

för tiden är det vid utbildningstillfällena som de får ställa krav men det är som sagt 

handledaren som gör det. Det är alltså upp till handledaren att förmedla informationen.” – 

Respondent B 

Respondent C tycker inte som B utan säger att det inte känts som de varit delaktiga alls 

under utvecklingen. 

”Det känns som vi inte varit delaktiga alls, det har bara bestämts på högnivå sen har vi fått 

detta system rakt i knät” - Respondent C 
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6 Analys 

 

6.1 Vilka är de största bidragande faktorerna till en lyckad implementering? 

Under intervjuerna som har hållits har det alltid varit ett ämne som har diskuterats mer 

än de andra och det är träning som just nu ses som den mest bidragande faktorn. Men 

det är inte bara träning som är viktigt utan det är också de underliggande faktorerna 

som är kopplade till dem. Respondent E och respondent B talar om hur viktigt det är att 

få en bra utbildning av systemen och de båda känner att det har skett någon form av 

lyckad träning på deras skolor. Skillnaden i nöjdhet kommer dock från att respondent E 

säger att det har spenderats mycket tid på att lära sig systemet och gott om tid har lagts 

undan för lärarna vilket ger dem möjlighet att lära sig. Respondent B säger att tid har 

lagts undan men att de knappt har tid för att lära sig systemet och samtidigt utbilda 

studenterna vilket resultera att vissa uppgifter prioriterades över inlärningen av 

systemet. 

Meiyanti, et al. (2017) tar upp detta i sina studier och som hen skriver så krävs det ett 

konstant reguljärt träning för att lyckas med att användaren ska ha en fortsatt växande 

kunskap om det system som ska användas. Schiller (2002) bygger också på vad som har 

sagts av lärarna. När väl ett system eller uppgift har kommit från överhuvudena i 

kommunen eller riksdagen får varje skola själva som uppgift att planera in tid och 

träning för läraran hur de ska lärar sig systemen. Eftersom det inte finns en kommunal 

modell eller arbetsplan på hur skolorna ska lära ut finns det alltid chans att någon utav 

skolorna misslyckas med att lägga undan tid och resurser på utbidlningen. I respondent 

D’s intervju talade hen om hur deras rektor inte riktigt stread för digitaliseringen och 

visade inte mycket intresse i utbildningsprojektet. Medans en annan var enlight hen 

alldeles för drivande i digitaliseringsfrågorna vilket enligt hen gjorde att 

utblidningsprocessen för vissa elever blev svårare.  

AL-Naimat, et al. (2013) Beskrev i  sin forskning att det är viktigt för en ledande rollfigur 

att ta ansvar och driva arbetet framåt. De har också uppgiften att distrubera tid och 

resurser till det område som behöver dem för att lyckas med implementeringen. Detta 

klingar ihop med vad alla respondanterna nämnde tidigare. Det har också en direkt 

koppling till träningen som ska hållas på repektive skolor. Precis som respondant B och 

C säger så finns det en liten svaghet när alla skolor ska sätta sina egna utbildnignar utav 

systemen. Speciellt om den ledande rollfiguren som ska lägga undan tid och vara den 

postivit drivande figuren i arbetet inte är speciellt intresserad som Respondent D’s 

rektor.  

Alsheri & Drew (2010) nämner att det är viktigt att en ledande figur inom en 

organisation visar sitt stöd då det uppmuntrar till innovativt tänkande vilket är 

intressant då respondent E som bland intervjuare talade mest högt om sin rektor. Hade 
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väldigt mycket att berätta om små lösningar och hjälpmedel lärare och medarbetare har 

gjort för att förenkla inlärningen av systemet som används. Respondent E säger att de 

har lagt massa filmer på hur systemet används på den gemensamma lärarväggen och 

hjälper varandra internt med frågar genom interna chattklienter som finns i systemet. 

Rektorn tar också tid vid varje möte att presentera nya saker som hen tycker de ska 

jobba mer med i systemet för att lära sig. 

Vid intervjun av respondent E fick studien också några svar av rektorn av skolan som 

svarade på frågan ”Vilka faktorer var de mest bidragande till att implementeringen av 

vklass skulle lyckas? 

”Handledare, avsatt tid för personalen. Att workshopen funkar bra och att de lärde sig 

stegvis” - Respondent E’s Rektor 

När väl intervjupersonerna dök in på vad som kunde göras bättre eller vad som var 

viktigas dök dessa svar upp: 

Tabell 4 

Respondent A Tid och kunskap. Folk känner sig inte 

hemma i systemen. De vet inte hur man 

gör. ”Vi ska lära lärarna, eleverna och 

föräldrarna. Tiden är nog det största, sen 

är det kunskap.” 

Respondent B ”Vklass har funkat bra och jag tror man inte 

kunde ha gjort på ett annat sätt. Men jag tror 

att det skulle blivit bättre om man gett 

utbildning till alla så att personer från Vklass 

kommer till skolan. Eller att handledarna fick 

mer tid i skolan” 

 

Respondent C Användarvänlighet, jag tror det är jobbigt för 

många att lära sig hur man ska använda 

systemet. 

Respondent D När vi starta upp så var det dålig utbildning. 

Jag vet inte om kommunen satte stopp för hur 

många som skulle få åka till utbildning men 

det hade nog hjälpt. 

Respondent E Workshops är väldigt betydelsefullt för att 

det ska lyckas. Träning ja. Men det viktiga 

är att vi kan samspela. 
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6.2 Vilka är sambanden mellan dessa faktorer? 

Det finns ett klart samband mellan faktorerna som har hittats i studierna och hur de har 

diskuterats mellan intervjuaren och intervjupersonen. I tidigare studier som gjorts har 

faktorerna presenterats men det är få studier som fokuserar på att koppla ihop 

sambanden då studierna brukar vara i större skala och inte bara fokusera på 

slutanvändarna inom en sektor.  

Träningen som ska utbilda lärarna är den stora faktorn som står i mitten av hur 

implementering ska fungera bra och få med mer lärare till att använda systemet. 

Parallellt med denna faktor är det starka ledarskapet och Topp managers stöd vilka har 

som roll att driva arbetet framåt och lägga undan tid som ska användas för att utbilda 

lärarna. De andra faktorerna som hamnar lite längre ner i hierarkin har också viktiga för 

att i slutändan öka motivationen till att använda systemet. 

Enligt respondent A och E var motivationen och den gemensamma lärarsynen på att ett 

nytt system skulle implementeras neutralt. Det var mer en passiv syn på vad som skulle 

implementeras. För att öka motivationen finns det ett behov att vända denna trend. 

Detta gäller både för kommun och för utvecklare. Weisinger & Trauth (2013), säger att 

utvecklar som ska lansera nya system ska ta en extra titt på de olika kulturerna som 

finns i en miljö som ska genomgå en implementation. Se till att systemet har en 

bidragande faktor till organisationen.  

Komplexiteten av system har defeinitvt en påverkan till det arbetsklimat som finns 

bland flera kollegor på skolorna. Respondent B nämner att när väl flera hade lärt sig det 

gamla systemet skulle det introduceras ett nytt system. Enligt hen och de andra 

respondenterna så är funktionerna som systemet innehåller bra men är inte riktigt där 

än i användarvänlighet. 

Enligt artiklar och studier som har skrivits om E-förvaltning som ämne är antalet 

klickningar och navigeringen ett av de största problemen. I Tenje och Ågren (2016) 

artikel i Linné universitets nyhetsflöde skrevs det att det behövs upp mot 17-klick för att 

föra in en patients vitalparametrar. Detta resulterar till att många använder post-it 

lappar vilket blir en risk i patientsäkerheten. Andréasson & Melin nämner också i sin 

studie angående cambio cosmic att många användare finner systemet krångligt. De 

nämner också att en av de mest kritiserade punkterna vid implementering av systemet 

var just utbildningen. 

 

6.3 Vilka faktorer har inte hittats än? 

De faktorer som har tidigare hittats i studien fånga för det mesta hela situationen som 

involverar slutanvändarna vid implementering. Det hittades dock några faktorer som 

påverkar dessa faktorer som villighet till förändring och träning. Dessa underliggande 

faktorer var användarvänlighet och tid.  
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Forsberg & Stenmark (2014) nämner att användargränssnittet som utvecklas ska vara 

enkelt att förstå. Detta så användaren kan använda produkten utan att behöva tänka för 

mycket för att integreras med systemet. Produkten ska inte vara fysiskt eller psykiskt 

krävande. När respondenterna tog upp exempel på vad som inte var bra med systemet 

som användes var det ofta användargränssnittet som dök upp som ämne. De gillar 

funktionerna som systemet erbjuder men för att komma till den punkten kan det ibland 

vara krångligt och frustrerande. Det är speciellt frustrerande för de äldre lärarna säger 

Respondent B & C. 

Tid var en viktig delfaktor bland det som sas på intervjuerna. Respondenterna berättar 

att tiden som lades undan för att träna och använda de olika systemen på skolan var 

viktig. Det skiljde dock i svaren från respondenterna hur de tycke tiden hade fördelats. 

Respondenter A & B tycker att tiden har varit bra men det har också varit jobbigt att få 

in annat arbete. De måste välja eleverna över sin egen utbildning i slutändan. 

Respondent C tycker att tiden har räckt för hens utbildning men att de äldre på skolan 

borde fått mer träning då de verkar ha det svårare att sätta sig in i systemen. 

Respondent D tycker att det inte har varit en bra tidfördelning och pekar på att de har 

försökt lära sig själva genom de olika lärargrupperna och på kontoret. Respondent E 

säger att tiden som lagts undan har varit bra. De lär sig mycket och rektorn gör allt för 

att kunna lägga undan tid för att de ska kunna utbilda sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

7 Resultat 

I detta kapitel kommer slutsatsen presenteras som ska måla upp ett svar utifrån 

frågeställningen och dess delfrågor som skrevs i tidigare kapitel. 

Studien visar tydliga tecken på att de faktorer som nämnts i tidigare studier har lyckats 

fånga området relativ holistiskt. Det finns några få faktorer som inte tas upp i tidigare 

studier men dessa faktorer kan i helhet kopplas ihop med en större faktor.  

Med hjälp av de intervjuer som har gjorts och med artiklarna som har undersöktes har 

studien kommit fram till att det finns några faktorer som väger mer än andra när det 

kommer till hur viktiga de är.  

En av de punkter som dök upp mest under intervjuerna som gjordes var träning. 

Träning ansåg många vara den största bidragande faktorn till att implementeringen av 

ett nytt systemen skulle fungera bra. Vissa lärare tyckte att träningen hade fungerat bra 

på skolan medan andra inte var lika nöjda. Många av de som sa att träningen fungerade 

bra hade också en positiv bild de ledande rollfigurerna till projektet som hade 

organiserats (Handledare och Rektor). Detta kopplar också ihop mot den andra punkten 

som ansågs vara den viktigaste enligt studien (Topp manager support & Starkt 

ledarskap). För att kunna driva träning framåt måste rektorerna på skolorna som 

planerar och driver implementeringen lokalt vara en drivande kraft. Studien visar att 

eftersom alla skolor har eget ansvar att lära ut programmet till lärarna måste det finnas 

en starkt drivande kraft och engagemang från ledningen.  

Det viktiga är att kommuner och företag som utvecklar dessa systemet och står för 

träning blir informerade om dessa faktorer och deras betydelser. Om det går att lägga 

mer resurser på träning och mer strategisk planering till utbildningen av de olika 

medarbetarna på skolan kan det troligen se en förbättring i användaracceptans.  

Målet med denna studie är att kunna hjälpa ge en klar bild av vilka faktorer som borde 

fokuseras på att uppfylla enligt slutanvändarna. Det finns som sagt massa faktorer som 

hittats i tidigare studier, men inga av dessa faktorer pekas ut som att vara mest 

bidragande till att en implementering lyckas. Studien hoppas att kunna ge en mer klar 

bild på vilka faktorer som borde ligga i fokus under en E-förvaltnings implementering. 

 

 

 

 

 



29 
 

8 Diskussion 

8.1 Resultat 

Resultatet som denna studie har hittat kan hjälpa olika kommuner och företag i 

framtiden när det kommer till fokusering och strukturering av faktorer inom 

implementeringen som görs vid utvecklingen av nya E-förvaltningssystem. Studien har 

identifierat ett antal faktorer som har betydelsefulla inslag i en implementeringsprocess 

än andra och har samtidigt kopplat ihop dessa faktorer mot tidigare studier som gjorts 

om faktorer in om E-förvaltning. Många av dessa tidigare studier har inte fokuserat 

enbart på slutanvändarna och vad de anser är de viktigaste faktorerna till en lyckad 

implementering. Därför ses denna studie som en viktig inblick till de faktorer som kan i 

framtiden vara de som fokuseras mest på. 

Studien har både styrkor och svagheter i sin utformning. De starka med studien är att 

den har grundligt använt en kvalitativ metodik för att samla in och bearbeta materialet. 

Genom att välja några få individer och fokusera på dem kan kvalitén av informationen 

som samlas in klassas som mer korrekt än den som samlas in i mängder genom att välja 

en kvantitativ metod. Studien har också sina styrkor i att det nyligen installerades ett 

system i kommunens skolor vilket ger en väldigt fräsch inblick på de problem och 

styrkor som har observerats under denna tid implementeringen har hållit på. Studien 

har också valt att intervjua folk från flera olika skolor och årskurser för att fånga så 

mycket olika åsikter som möjligt. Det kan vara folk på gymnasiet som har andra tankar 

än de på lågstadiet och kollegementaliteten på en skola kan delas av de andra 

medarbetarna. Exempelvis använder folk på gymnasiet ett system som är gjort för att 

föra nationella proven. Vilket folk i grundskolor med klasser 1-3 inte använder.  

Svagheter med rapporten är att den bara täcker några skolor i en kommun och bara en 

kommun i hela Sverige. För att få en klarare bild på vilka faktorer som är viktiga i det 

stora hela skulle en studie kunna göras på nationell nivå som kan säkerställa vilka typer 

av faktorer som är de mest betydelsefulla. Studien intervjuade interna användare som i 

kommunen använde samma system vid arbete mot elever och föräldrar. För att få en 

bättre förståelse till vilka faktorer som är viktiga borde kommuner som använder ett 

annat system i skolan vara delaktiga i studien för att ge en mer rättvis syn på vad som 

ska göras för att implementera E-förvaltning i skolan i framtiden.  

Faktorerna som dock har samlats in och analyserats har i slutändan varit väldigt 

informationsgivande och med dessa faktorer hoppas studien kunna bidra med en ny syn 

på vad som ska göras när system utvecklas och implementeras för skolan. 

 

8.2 Intervjuerna 

Intervjuerna som genomfördes var med lärare som hade erfarenhet inom skolan och 

undervisade på skolor mellan årskurserna 1-9 och gymnasiet. Valet av 
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datainsamlingsmetod valdes tidigt i studien och valdes för att det kändes som ett bra 

tillvägagångsätt för att samla in data som behövdes för att fånga verkligheten. Det 

kändes också nödvändigt att tackla detta på ett sätt som fångar användarnas upplevelser 

och deras tankar. Genom att hålla dessa semi-strukturerade intervjuer kunde 

intervjupersonerna dela med sig av sina upplevelser mer konstruktivt och därefter 

kunde följdfrågor ställas som ackumulerade ihop en klar bild av deras upplevelser och 

tankar. Intervjuerna gjordes på plats i skolorna med respektive lärare. Planer gjordes 

också att intervjua lärare på telefon eller via Skype om det inte skulle fungera för dem 

vilket bara behövde göras en gång.  

 

8.3 Samhälleliga och vetenskapliga aspekter 

Av de samhälleliga aspekterna tror jag att denna studie kan i slutändan ge en bra grund 

till att det finns olika faktorer i den modell som används idag vid implementeringen som 

borde fokuseras på eller kanske struktureras om. Genom att läsa på och strukturera om 

sin modell runt dessa faktorer kan kommuner skapa en ny inlärningsmodell som ska 

vara gjord för att förbättra lärarnas arbete och få en mer strukturerad utbildning. Då de 

redan är väldigt upptagna med administrativa processer. Detta gäller också de företag 

som utvecklar systemen. Om de får en tydligare kravsamling av kommunen som har 

jobbat in dessa faktorer som prioriteringar, kan systemen utvecklas utifrån dessa idéer 

vilket gynnar lärarna och ger företaget en bra image. 

Från de vetenskapliga aspekterna anser jag att denna studie bygger på ett 

forskningsområde som är väl forskat om men gränsar av till att stärka forskningen på ett 

visst område. Genom att fokusera på att klassificera tidigare faktorer och jämföra dem 

mot verkliga fall har studien lyckats hitta en klassificering av faktorerna för de interna 

användarna. Den bygger på tidigare studier men gör något nytt genom att klassificera 

dessa olika faktorer och samtidigt se över vilka grupper som dessa faktorer känns mest 

relevanta. Förhoppningsvis kan denna rapport användas i senares studier som vill få en 

större övergripande bild på hur E-förvaltningsimplementation borde utföras och vilka 

av dessa faktorer borde fokuseras på. 

8.4 Etiska aspekter 

Studien har lagt stor vik i att följa de etiska aspekterna. Innan intervjuerna skulle hållas 

och under intervjun fick intervjupersonen reda på deras rätt som intervjuperson. Vilket 

var att de har rätten att vara anonym och att under intervjun kunde hen avbryta när hen 

kände för det. Intervjupersonen informerades också att studien inte skulle användas i 

kommersiellt syfte och att det endast var för akademiskt syfte. För att respektera deras 

önskningar bestämdes det att namnge intervjupersonerna som respondent A-E. Vilket 

skulle kunna ge en urskiljning av vilken av personen det var som tala. 
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8.5 Framtida forskning 

Denna studie hoppas och vill gärna att framtida forskare bygger vidare på det som har 

hittats under denna studie genom att kunna jämföra data som samlats in här mot andra 

kommuner som har andra system eller att genomföra den på en mer storskalig nationell 

nivå. Det hade varit intressant och se vad skolor i andra kommuner som har annorlunda 

system tycker om implementeringsfasen vid ett nytt system och vad de anser är de 

största bidragande faktorerna till att en implementering ska lyckas. 
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