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Abstract

En väg till förbättring -Systemanalys ur ett användarperspektiv

A path to improvement -Systems analysis from a user
perspective

Joel Sultan

In almost every workplace today IT-systems have strong and significant roll in the
everyday work. It is therefore important that the systems have a good functionality
and that they work as an aid for the users. This thesis aims to study the systems at
the company Telge Nät and to analyse them from a usability perspective. By using this
perspective it has been obvious how difficult it is to make improvements on usability,
once the system is in place. Even other larger improvements of the systems are
difficult to make at this stage and this is something that the users are aware of. Even
so, it seems that not enough investigation is made beforehand to make sure that the
systems are what the company is looking for.
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Populärvetenskaplig beskrivning
IT-system har i dagens samhälle en viktig roll på de flesta arbetsplatser och det är därför 
viktigt  att  de fungerar som önskat och att  de hjälper användarna i deras arbete.  Det 
kommunala företaget Telge Nät, som arbetar med hantering av elnät, fjärrvärme, vatten 
och avlopp och bredband, är ett företag med ett stort antal system med en viktig roll i 
det dagliga arbetet. I den här studien undersöks ett antal utvalda av dessa system utifrån 
ett användarperspektiv för att få fram en bild av hur användarna uppfattar systemen och 
arbetet kring dem. 

Arbetet tar sin grund i teorier kring vad som är ett användbart system och vilken vikt 
användbarhet har för ett system. Det har i tidigare studier visat sig att användbarheten i 
system har en påverkan på effektiviteten i arbetet, på hur mycket fel som begås i arbetet 
samt hur sjuka människor är. 

Under arbetets  gång har tjugoåtta personer intervjuats och ett stort antal av dem har 
även visat och beskrivit de system som de använder. Användarna har berättat om vilka 
problem de stöter på i arbetet, vilket stöd de får när de behöver hjälp, hur införande och 
förbättringar  av systemet  har  gått  till  och vad de anser om användbarhet  utifrån de 
teoretiska definitioner som har använts.  När de har berättat  om hur de använder ett 
system har det i  vissa fall  skilt  sig mellan användarna även om de gör samma eller 
snarlika uppgifter. I vissa fall används flera system för att göra snarlika saker som en 
annan avdelning använder ett till. För att utföra vissa uppgifter måste en del användare 
bruka speciallösningar för att kunna utföra uppgiften då systemet inte klarar av dem. 

Det som har framkommit under studiens gång är främst hur svårt det är att rätta till fel i 
efterhand.  Många system som används  är  stora  system som används  på  flera  olika 
företag och för att ett problem ska rättas till måste det uppmärksammas på flera håll för 
att en bättring ska ske. Alternativt  framstår det som en möjlighet att själv betala för 
utveckling av en viss funktion och då få den tillagd till sin version. Slutsatsen av arbetet 
och den viktigaste poängen för de företag som köper in IT-system är att noga förbereda 
sig innan ett system har köpts in. I detta tidiga stadium och även i de nästkommande bör 
också användarna och deras tankar finnas med för att kunna undvika problem med dålig 
anpassning  till  verksamheten.  För  ökad  effektivitet  och  för  att  systemet  i  större 
utsträckning  ska  se  som  ett  hjälpmedel  för  användaren  bör  användbarhet  vara  en 
måttstock för hur bra ett system kan tänkas fungera när det väl är på plats.
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Inledning
Olika typer av IT-lösningar har under en längre tid uppfattats som en självklar lösning 
för att förenkla arbetet för anställda och effektivisera arbetet. Genom IT-system så är 
det  möjligt  att  strukturera  upp ett  arbete  och göra information tillgänglig  på ett  helt 
annat sätt än vad som tidigare var möjligt. Att införa ett nytt  IT-system är dock inte 
alltid så enkelt som det kan verka. Ofta kostar det mer i både tid och pengar än vad som 
var tänkt från början och samtidigt är det inte säkert att resultatet blir det som önskas. 
Enligt  en  studie  som  utförs  med  jämna  mellanrum  av  Standish  Group  i  USA 
framkommer det att  endast  ungefär en tredjedel  av alla större IT-projekt lyckas  helt 
ifråga om att följa budget och tidsplan samt att systemet uppfyller det som önskades. I 
ungefär en fjärdedel av fallen går det så illa att hela projektet läggs ned och i övriga fall 
är det problem antingen med tiden, kostnaderna, funktionerna eller någon kombination 
av dem. Det finns alltså dokumenterade svårigheter med att genomföra stora IT-projekt 
och att  införa  nya  system,  samtidigt  så  genomförs  olika  IT-projekt dagligen  och de 
flesta företag är idag helt beroende av de system som de har.1 

Frågan som dyker upp är givetvis hur ser det ut på företag idag och hur arbetar de med 
IT? För att angripa frågan och titta på problemet så kan det vara lämpligt att fördjupa 
sig inom ämnet Människa- Datorinteraktion. Ett ämne som studerar förhållandet mellan 
människor och datorer och hur detta kan förbättras. Genom att ha människan i centrum 
är det möjligt att utvärdera och undersöka ett företags arbete med IT. Detta då det är 
dem som påverkas av de beslut som tas angående vilka system som ska finnas och hur 
väl dessa fungerar i deras arbetssituation. 

Företaget  Telge  Nät  är  ett  kommunalt  bolag  och  en  del  av  Telgekoncernen  med 
moderbolaget Telge AB i toppen. Företaget har cirka hundrafemtio anställda och arbetar 
med  drift,  underhåll  och utveckling  av  nät  inom el,  fjärrvärme,  fjärrkyla,  bredband, 
vatten och avlopp. Nätområdet och därmed deras arbetsområde är geografisk begränsat 
till Södertälje och Nykvarns kommun. 

På Telge Nät används idag ett stort antal IT-system där vissa är specifika för en viss 
verksamhet medan andra används över hela företaget. Omfattning av antal IT-system 
anses vara för stor och det finns från koncernen en önskan om att antalet IT-system och 
applikationer ska minska. För att det ska bli möjligt krävs en undersökning av hur det 
ser ut idag kring systemen. 

1 Standish Newsroom  2009-08-27
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Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka hur de som arbetar på bolaget Telge Nät 
upplever de IT-system som de dagligen arbetar med och organisationen kring dessa. 
Studien kommer utifrån ett användarperspektiv, hämtat från forskningsfältet Människa- 
Datorinteraktion,  att  studera  ett  antal  olika  typer  av  system  och  hur  de  används  i 
verksamheten, hur de upplevdes när de infördes och vilket stöd användarna får. Detta 
för att se vad som kan bli bättre och hur de ska gå tillväga för att förbättra situationen. 

De system som undersöks är:

• GIS  
-Xpower
-VabasDuf-VabMap/Mapinfo
-DP/Com

• Faktureringssystem  
-CS-transmission

• Avläsning av mätare  
-Custcom
-Mcom

• Övrigt  
-Cenit

För att nå fram till syftet används fyra stycken frågeställningar:

• Problem, uppdateringar  och förbättringar, hur ser det ut?

• Hur fungerar det stöd som ges,  är det tillräckligt och får de tillräcklig 
utbildning?

• Hur har användarna uppfattat införande av systemen?

• Hur uppfattas  användbarheten  i systemen?

Avgränsningar
Hos det undersökta företaget Telge Nät (TN) finns det idag närmare sextio officiella 
system och applikationer  varav  cirka  tjugofem är  rena  system.  Det  har  inte  ansetts 
möjligt  att  studera  alla  dessa  system och därför  har  några  särskilda  valts  ut.  Dessa 
system har valts på grund av att de används av många användare eller för att någon 
förändring  har  skett  eller  kommer  att  ske  för  systemet.  Alla  övriga  IT-system  har 
därmed valts bort. Alla system är av stor vikt för bolaget och används dagligen vilket 
medför att de prövas hårt och att det finns användare som är väl insatta i systemen. Det 
är dessutom system som har en viss koppling och integration sinsemellan och därmed är 
av vikt för att ge en helhetsbild av Telge Näts IT-system. 
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En viktig  avgränsning är att  fokus ligger  på de som använder  systemen och hur de 
uppfattar  dessa,  inte  på  tillverkaren  eller  någon  annan  person  med  koppling  till 
systemen. Det kan tyckas ge en ensidig bild men syftet med studien är att analysera 
systemen  utifrån  användarna.  Detta  då  det  är  användarana  som ger  den  slutgiltiga 
bedömningen av ett system, om det accepteras och integreras eller inte.

Då arbetet syftar till att ge en bild av flertalet system på ett företag och hur deras arbete 
ser ut har inga direkta tester av systemen utförts. Utvärderingarna av systemen bygger 
på  intervjuerna  och  de  observationer  som  har  gjorts  på  plats  och  inte  enskilda 
mätningar.  Då  mätningar  och  tester  hade  varit  intressant  för  studien  har  inte 
tidsperspektivet givit utrymme till sådana tester. Likaväl förväntas de slutsatser som ges 
uppfylla  syftet  med uppsatsen och ge en fullgod bild av hur IT-systemen ser ut och 
uppfattas av användarna. 

Disposition
I nästföljande kapitel beskrivs hur arbetet med studien har sett ut och vilken metod som 
har använts för att nå fram till slutresultatet. Detta kapitel följs av ett teorikapitel där det 
framkommer  vilka  tidigare  teoretiska  slutsatser  studien  stödjer  sig  på.  Kapitlet 
arbetsmodell och systemen som undersöks tar upp de roller som Telge Nät använder sig 
av och som är  kopplade till  IT-systemen.  Där återfinns  också en beskrivning av de 
system som undersöks och på vilket sätt som de används i arbetet. Efter detta följer en 
analys  där  användarnas  åsikter  om  systemen  och  den  övriga  information  som  har 
insamlats synas utifrån den teoretiska grund som har använts i arbetet. Därefter följer de 
slutsatser och förslag på förbättringar som anses kunna utföras. Studien avslutas med en 
kort diskussion om arbetet och förslag på vidare studier.
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Metod
Undersökning som har utförts är en kvalitativ fallstudie som har utförs på plats i Telge 
Näts lokaler. En kvalitativ metod baserad på intervjuer till skillnad mot en kvantitativ, 
baserad på exempelvis utskickade enkäter, har valts då studien till stor del baserar sig på 
subjektiva  uppfattningar  hos  användarna  av  de  system  som  undersöks.  Genom  att 
intervjua användarna är det möjligt  att  läsa av känslor som troligtvis  försvinner i en 
enkätundersökning.  En  kvantitativ  undersökning  skulle  kunna  ha  kompletterat  den 
kvalitativa för att ge en allmän bild om användbarheten baserad på ett antal frågor. Det 
är  dock författarens  uppfattning  att  den allmänna bilden går  att  få  fram genom den 
kvalitativa  studien  samt  att  den extra  tid  som skulle  ha lagts  på  en kompletterande 
kvantitativ undersökning är mer värd som en fördjupning i det kvalitativa. Detsamma 
gäller  för  olika  typer  av  tester  som  skulle  ha  kunnat  användas  för  att  utvärdera 
användbarheten i system. Tester som tydligare skulle ha kunnat visa på användbarheten 
i systemen men som skulle ha varit tidskrävande. Intervjuer tillsammans med visning av 
systemen anses ge tillräcklig information utifrån syftet. Det ger dessutom utrymme för 
mer tid till att få fram det helhetsperspektiv av användarnas situation som önskas. En 
helhet där inte endast användbarheten i systemen studeras utan även vilket stöd de får 
och hur de uppfattar införande och uppdateringar.

Intervjuer
Den information som studien bygger på har till stor del samlats in genom intervjuer med 
användare av de system som har undersökts. Intervjuerna har varit av semistrukturerad 
karaktär där samma teman och intervjumall2 har använts vid intervjuerna med syfte att 
undersöka systemen utifrån samma grund. Denna metod ger intervjun fokus när svar på 
vissa frågeställningar söks samtidigt som den ger flexibilitet.3 Genom att använda sig av 
en intervju till  skillnad  från frågeformulär  är  det  möjligt  att  läsa  av situationen och 
förtydliga  frågor  som inte  uppfattas  korrekt.4 Den intervjumall  som har  använts  har 
tagits  fram  utifrån  den  teoretiska  grund  och  tidigare  forskning  som  återfinns  i 
nästkommande kapitel, samt studiens syfte. 

Tjugoåtta stycken personer har intervjuats och det har funnits fyra olika kategorier av 
intervjuade, tekniska systemförvaltare, administrativa systemförvaltare, superanvändare 
och vanliga användare. Vanliga användare betecknas de  användare som inte har någon 
specifik ansvarsuppgift till systemet. De övriga grupperna av intervjuade och deras roll 
finns närmare beskrivet i avsnitt 2.3.  De personer som har intervjuats valdes ut utifrån 
den roll de har inom systemet och de valdes med hjälp av handledaren på företaget som 
är insatt i verksamheten. Det har även funnits en önskan om spridning över ålder och 
kön bland  de  intervjuade  med  syftet  att  få  fram personer  med  olika  datorvana  och 
erfarenhet. Administrativa systemförvaltare vilken i de flesta fall har sammanfallit med 
den tekniska systemförvaltaren har intervjuats för att få en överblick över systemen och 
har därför haft en lösare och mindre strukturerad karaktär än de övriga intervjuerna. 
Bland de övriga intervjuerna så har först superanvändaren/na intervjuats för systemet 
vilket sedan har följts av en gruppintervju med övriga användare alternativt individuella 
intervjuer med användare.   Fyra intervjutillfällen har varit gruppintervjuer och syftet 
med dessa har varit att intervjuobjekten ska interagera för att på så sätt nå fram till mer 
information än vad som hade varit möjligt i en enskild intervju. För vissa system har 

2 Intervjumall Bilaga 1
3 Bryman, Alan (2002) s. 302 ff
4 Nielsen, J (1993) s. 211
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dock inte  en  gruppintervju  varit  möjlig  och  det  har  därför  endast  skett  individuella 
intervjuer.  Det  har  också  förekommit  både  gruppintervjuer  och  individuella  för  ett 
system.  Intervjuerna har skett  under två månaders  tid  och de har spelats  in  om den 
intervjuade inte har misstyckt vilket har skett vid två tillfällen och då har anteckning för 
hand skett under intervjun.

Övrig informationsinsamling
Efter intervjun har användaren i mån av tid visat systemet och förklarat vad det gör med 
hjälp  av  bilder  och  vilka  problem som kan uppstå.  Uppvisningen  av  systemen  kan 
uppfattas som styrd av vad användaren väljer att visa vilket ger en väldigt subjektiv 
bild. Detta anses inte vara något problem då studien bygger på subjektiva åsikter och då 
flera  användare  visar  upp samma system är  det  möjligt  att  se  ifall  samma problem 
återkommer. 

Utöver intervjuer så har också interna dokument av olika slag studerats för att sätta sig 
in i verksamheten och för att förstå vilka policys och tankar som finns kring IT.  Genom 
att befinna sig på plats har även möjligheten funnits att lyssna och delta i samtal utöver 
de  bestämda  intervjuerna  och  det  har  därigenom  varit  möjligt  att  ta  del  av  mer 
information än en person som inte hade befunnits sig på plats skulle ha haft möjlighet 
till.

Genomförande
Arbetet  inleddes  med inläsning av relevant  teori  och tidigare  forskning på området. 
Teorin valdes utifrån vad som har uppfattats som viktig forskning på området och råd 
av  vad  som  kan  vara  relevant  har  givits  av  uppsatsens  ämnesgranskare.  Vidare 
genomfördes övergripande intervjuer med tekniska/administrativa systemförvaltare för 
de olika systemen. Dessa är personer som är mer insatta i systemen och som har en 
övergripande koll och det är även de som har kontakt med leverantörerna. Genom deras 
övergripande bild tillsammans med diverse interna dokument skapades en första bild av 
systemet  och verksamheten.  Utifrån  denna  bild  tillsammans  med  teoretisk  inläsning 
fortsatte sedan studien in i nästa fas där användarna intervjuades baserat på teorier om 
användbarhet och införanden av system. Den insamlade informationen sammanställdes 
slutligen och analyserades utifrån den teoretiska grund som hade byggts upp. 

Källkritik
En  stor del av det material som används i studien baseras på intervjuer med användare 
på företaget. Det är en möjlighet att dessa användare har haft en egen agenda och därför 
framställer IT-systemen på ett annat sätt än vad som är korrekt. Det har dock under 
intervjutiden  inte  funnits  någon  anledning  att  misstänka  några  sådana  avvikelser. 
Antalet  intervjuade  har  dessutom  varit  så  pass  stort  att  den  övergripande  bilden 
troligtvis framkommer. För enskilda system med brist på användare finns det dock en 
risk att enskilda åsikter har fått en allt för stor roll. Detta gäller för systemen Mcom och 
Custcom.
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Vetenskaplig grund och tidigare forskning
Människa- Datorinteraktion
Människa- Datorinteraktion (MDI), eller Human-Computer Interaction (HCI) vilket är 
den engelska benämningen på samma område är ett relativt nytt begrepp och tankesätt 
som  har  fått  större  spridning  först  på  1980-talet.  Området  syftar  till  att  förbättra 
samspelet mellan människan och datorn så att det ska bli mer effektivt och smidigt. För 
att  bättre  kunna  anpassa  datorsystem  efter  människor  krävs  det  en  förståelse  av 
människans  kognitiva  förmåga,  hur  en  människa  tänker,  minns  och  upplever  saker. 
Detta för att kunna producera ett system och gränssnitt så att en människa upplever det 
som logiskt och tydligt. Området överlappar också med det sociotekniska området som 
sätter in tekniska artefakter i ett socialt sammanhang. I det här fallet berörs det av vad 
som händer  när  en  teknik,  exempelvis  ett  system,  införs  på  en  arbetsplats.  Vilken 
påverkan det har dels på de människor som arbetar där och dels på de människor som 
påverkas av det arbete som utförs på platsen.5

Vid design och utveckling av ett system är det viktigt att utgå ifrån de faktorer som vi 
människor  är  bra på och försöka anpassa systemen efter  oss istället  för tvärtom.  Vi 
människor är kreativa, flexibla, bra på att fatta beslut utifrån ett sammanhang vilket ur 
en dators synvinkel gör oss vaga, ologiska, känslomässiga och så vidare. Det är vanligt 
att utgå ifrån en dators logik och skapa system där människan sedan måste lära sig att 
förstå hur systemet fungerar och anpassa sig efter detta. MDI utgår från att göra tvärtom 
och anpassa systemen efter människan för att göra det möjligt för henne att använda sin 
fulla potential.6 

Användbarhet
Det finns flera anledningar till att det är relevant att studera användbarheten hos system 
och  till  att  utgå  ifrån  de  människor  som använder  systemen  när  det  utvecklas.  Tre 
specifika risker som kan uppstå vid bristande fokus på användbarhet är sämre säkerhet, 
minskad effektivitet och sämre hälsa. Tre områden som är viktiga för en verksamhet 
och som också har en påverkan på varandra. Säkerheten kan förbättras genom förståelse 
för hur människan fungerar och genom en förståelse för att det inte alltid är människans 
fel när ett fel begås. Istället för att söka syndabockar är det ofta mer relevant och mer 
givande, för att undvika framtida problem, att studera systemet för att se vad som ledde 
fram till att ett fel begicks och försöka ändra på felet. Det finns flertalet exempel på när 
olyckor har inträffat för att inte användaren förstår systemet eller inte har kunnat tolka 
informationen  som ges  korrekt.  Fel  som skulle  ha kunnat  undvikas  med  ett  system 
anpassat  efter  människan7 Effektiviteten  fungerar  på  ett  liknande  sätt  där  det  också 
krävs förståelse för systemet för att det ska användas som det ska. En sådan förståelse 
för systemet kan fås genom att användare integreras i skapandet av systemet, att deras 
insikter får betydelse och att fokus ligger på användaren.8 En bristande förståelse för 
systemet samt krångliga och ineffektiva processer är också det som kan försämra hälsan 
hos  användaren  genom  ökad  stress.  Även  en  monoton  arbetssituation  med  onödigt 
mycket tid framför en datorskärm kan påverka hälsan i fel riktning.9

5 Dix, A, Finlay, J, Abowd G.D and Beale R (2004) s. 3 ff , s. 459 ff
6 Benyon, D, Turner, P. and Turner, S. (2005). , s 12
7 A.a. s 24
8 A.a.
9 Sandblad, Bengt (2005) 
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För att utveckla ett system med bra användbarhet går däremot inte att endast prata med 
användarna och helt fullt utgå ifrån deras syn. Användare har inte alltid rätt när den blir 
tillfrågad och kan inte alltid svara. Beroende på situationen och vanan kan en användare 
tro att den inte vill ha något den egentligen vill ha när den väl får pröva. Problemet är att 
användaren alltid har sista ordet om hur bra ett system är. Klarar inte användarna av att 
använda systemet så är det inget bra system och därför måste användaren befinnas i 
fokus.10 Gulliksen  och Göransson har  tagit  fram ett  antal  nyckelprinciper  på hur  en 
användarcentrerad systemdesign bör se ut. De tar där fasta på hur användaren bör vara i 
fokus i utvecklingen samt delta i processen. De förespråkar en iterativ utveckling där 
prototyper tidigt kommer fram som kan utvärderas. Det ska finnas med en bredd av 
kompetens  i  utvecklingsteamet  och  bland  dem  ska  det  finnas  en  erfaren 
användbarhetsförespråkare.11 Detta är principer som även skulle kunna appliceras vid 
inköp av system. Dels skulle det kunna användas i det egna arbetet men även som en 
riktlinje för att studera utvecklingsprocessen hos de som utvecklar systemet och utifrån 
den processen bedöma hur användbarheten kan tänkas se ut i det tilltänkta systemet.

Att  fokusera  på  användbarhet  är  viktigt  men  kan  vara  svårt  att  definiera  och  ofta 
associeras det med användarvänlighet. Användarvänlighet kan i sin tur uppfattas som 
något svårdefinierbart som utgår ifrån att systemet ska vara enkelt och anpassat för alla. 
Användbarhet (usability) har en mer tydlig definition, även om det finns flera liknande 
definitioner.  Användbarhet  hos  en  produkt,  vilket  här  appliceras  på  ett  system, 
definieras bland annat av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). ISO är 
en icke-statlig organisation med säte i Genève som sätter standarder för en rad olika 
områden. ISO-standard är allmänt accepterat och används inom de flesta länder.12 ISO-
9241-11 är den standard som berör användbarhet och ger den en av dess definitioner. 

Usability:  the extent  to  which a product  can be used by specified  users to  achieve  
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of  
use. 13

Detta kan med en svensk översättning ses som.

Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att 
uppnå ett  specifikt  mål, med ändamålsenlighet,  effektivitet  och tillfredsställelse,  i  ett  
givet sammanhang.14

Gulliksen  och  Göransson  diskuterar  i  sin  bok  Användarcentrerad  systemdesign 
fördelarna med ISO-definitionen. De uppskattar definitionen då den gör det möjligt att 
jämföra användbarheten i olika produkter. De menar att genom att utgå från ISO-9241-
11 är det möjligt att säga att produkt X är mer användbar än produkt Y för en specifik 
användare i ett visst sammanhang. Definitionen är också uppskattad då den tar ett vidare 
begrepp på användbarhet och innefattar hela användarens upplevelse från funktion till 
estetik.  Där  ingår  användningssammanhang,  vilket  innebär  användare,  uppgifter, 
utrustning  samt  fysisk  och  social  omgivning  som  produkten  används  i.  Utifrån 
definitionen så blir  också användbarheten en mätbar  storhet som gör det  möjligt  att 

10 Nielsen, J (1993) s. 11 ff
11 Gulliksen, J, Göransson, B (2002) s.314
12 ISO http://www.ne.se 2009-12-01
13 Usability Net (2009-08-20)
14 ISO 9241-11, 1998 ur Gulliksen, J, Göransson, B (2002) s.62
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jämföra  produkter  utifrån  användbarhet.  En  produkt  har  dock  ingen  inneboende 
användbarhet utan den måste ses utifrån sitt sammanhang. 15 

En annan definition av användbarhet, usability, är utformad av Nielsen som fokuserar 
på ett antal punkter som bör studeras.16

• Systemet ska vara lätt att lära så att användaren snabbt kan börja använda det.
• Det ska vara effektiv så att hög produktivitet uppnås.
• Det ska vara lätt att komma ihåg så att det går att använda systemet ibland utan 

att behöva lära om systemet.
• Få fel ska begås och om ett fel ändå uppstår ska det vara lätt att ångra sig. Det 

ska heller inte vara möjligt att begå grava fel.
• Systemet ska uppskattas, det ska finnas en subjektiv tillfredsställelse.

Även  det  en  definition  som väver  in  flera  aspekter  av  användandet  av  ett  system. 
Användbarheten ses utifrån hur systemet används samt utifrån den som använder det. 

Införande av IT-system
Utöver teorier kring användbarhet är det också av intresse för detta arbete att titta på 
forskning kring införandet av nya system på en arbetsplats. Detta för att se på vilka 
olika orsaker som kan ligga till grund för problem kring användbarhet i systemen.

Bengt Sandblad, professor i människa- och datorinteraktion vid Uppsala Universitet, tar 
i en artikel upp de problem som kan uppstå vid införandet av nya system och vad som är 
viktigt att tänka på då dessa införs. Det går inte att se införandet av ett nytt system som 
bara en systemutveckling utan att det måste ses som en verksamhetsutveckling där det 
ska finnas en medvetenhet om att användarna måste arbeta på ett nytt sätt med ett nytt 
system. Vidare är det viktigt med rätt sorts stöd vid ett nyinförande samt att användarna 
ska känna att de har kontroll över situationen då användaren ofta upplever en ökad 
kravsituation vid ett nyinförande vilket kan resultera i stress och sämre hälsa. Enligt en 
modell av Karasek och Theorell kompletterad av House framkommer dock att ökade 
krav inte spelar någon roll så länge personen upplever en känsla av kontroll och får det 
sociala stöd som behövs.17 Bra stöd och ordentlig utbildning för att användaren ska få en 
känsla av kontroll är alltså viktigt för att inte försämra användarens arbetssituation och 
öka stressen.

Att införandet av nya system kan leda till ökad stress och arbetsrelaterade hälsorisker 
kommer också Carl Åborg fram till i sin doktorsavhandling. Dessa risker är kopplade 
till  arbetsorganisationen  och  systemdesignen  och  han  nämner  att  sociala  och 
organisatoriska faktorer måste få större vikt om dessa problem ska kunna undvikas.18

Utöver  de  problem som gäller  personalens  hälsa  och  välbefinnande  finns  det  även 
ekonomiska  och  tidsmässiga  svårigheter.  Sandblad  hänvisar  i  sin  artikel  till  en 
kontinuerlig studie av införandet av nya system utförd i USA av Standish group. I denna 
rapport kallad Chaos report framgår hur stor del av större IT-projekt som har lyckats 
enligt plan, hur stor del som har misslyckat totalt och hur stor del som har gått igenom 
men med överskriden budget och tidsram och/eller sämre funktion än utlovat. Enligt 

15 Gulliksen, J, Göransson, B (2002) s.61 ff
16 Nielsen, J (1993) s 26 ff
17 Sandblad, Bengt (2005) 
18 Åborg, Carl (2002)
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den rapport från 2001 som Sandblad har studerat så var det endast 20 procent som utförs 
helt enligt planerna, 30 procent havererar totalt och 50 procent går igenom men med 
ökade kostnader, utdragen tid och/eller försämrade funktioner.19 Enligt 2009 års rapport 
har  dessa  siffror  bättrat  sig  något  upp  till  32  procent  lyckade  projekt,  24  procent 
misslyckade och 44 procent med ekonomiska, tidsmässiga och/eller prestandamässiga 
problem.20 Fortfarande är det inga uppmuntrande siffror och det är helt klart något att ta 
på allvar. Det finns dock vissa faktorer som de ansvariga ansåg bidra till att IT-projekt 
lyckades och därmed kan vara värda att tänka på och som Sandblad listat. Dessa är:21

• Användarmedverkan i projektet.
• Förankring i organisationen om syfte och krav.
• Tydliga och realistiska krav.
• God planering.
• Små projekt eller stegvis utveckling.
• Tydlig vision och mål.
• Utnyttjande av beprövad teknik.

En  sammanfattning  av  dessa  skulle  kunna  vara  att  det  ska  finns  en  klar  struktur  i 
projektet och en tydlig bild av vad som förväntas. En bild som ska delas av de anställda 
och ansvariga och som ska vara realistisk.

Enkätundersökning hos fackföreningen Unionen
Fackföreningen Unionen har genom UserAward låtit genomföra en enkätundersökning 
bland sina medlemmar inom tjänstesektorn om hur de uppfattar IT-miljön. De slutsatser 
som dragits visar att en relativt positiv bild av hur användarna uppfattar de IT-system 
som de använder. Systemen bidrar till verksamheten och är till nytta för kunderna. De 
underlättar  också  arbetet  för  de  flesta.  Dessutom  bidrar  de  till  samverkan  inom 
företagen  och  kommunikation  utanför  organisationen.  Användarna  är  däremot  inte 
nöjda med allt, utan det finns fortfarande många problem kvar att lösa för IT-miljön. Ett 
stort problem är införandet, utbildning och uppföljning. Många användare är inte nöjda 
med proceduren av införandet av ett system och vid uppgraderingar. De tycker heller 
inte att de får tillräckligt med utbildning eller att systemet följs upp för att se hur bra det 
faktiskt fungerar när det väl är installerat. Det fanns också visst missnöje vad det gäller 
tekniken  i  en del  system.  Då handlade  det  om att  utformningen  inte  var  tillräckligt 
effektiv och att integrationen med andra system inte fungerade fullt ut. Vissa har också 
vart missnöjda med smidigheten i IT-verktygen.22

Superanvändare
Användningen av superanvändare (super-users) handlar om tanken om att dessa genom 
att lära sig mer om systemet ska kunna förmedla den kunskapen till övriga användare. 
Genom deras attityd så kan andra användare påverkas och influeras. Superanvändare 
kan också fungera som banbrytare som genom sitt intresse och kunskap i systemet kan 
belysa problem för systemutvecklare som andra användare ännu inte har stött på. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att de flesta användarna skiljer sig från superanvändarna 
och att det inte endast går att lyssna på deras erfarenheter.23

19 Sandblad, Bengt (2005) s. 18
20 Standish Newsroom 2009-08-27
21 Sandblad, Bengt s. 18
22 Unionen  (2009) 
23 Nielsen, J (1993) s 48
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Teoretisk sammanfattning
Det som den tidigare forskningen visat är att för att utveckla ett bra system krävs det att 
de tilltänkta användarna involveras tidigt i processen. Det krävs en iterativ process där 
flera deltagare med olika kompetens deltar och där system testas på användare och där 
användaren också får ge synpunkter och önskemål för att nå fram till ett bra slutresultat. 
Vidare har annan forskning visat att det också krävs mycket när ett system ska införas 
på en arbetsplats. Det går inte att köpa ett system, installera det och förvänta sig att 
allting kommer att fungera utan problem och svårigheter. Det krävs en väl genomtänkt 
process där användarna får det stöd de behöver för att ta till sig det nya systemet och att 
arbetsprocessen förändras så att den passar ihop med det nya systemet. Även ett stegvis 
genomförande med realistiska mål är viktigt för att projektet inte ska dra ut på tid och 
pengar utan att  det ska nå i hamn inom utsatta gränser. Slutligen pekar den tidigare 
forskningen på vikten av användbarheten och användaren som viktig nyckel till att få 
fram ett effektivt system som hjälper verksamheten.
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En arbetsmodell och IT-systemen som undersöks
Förvaltningsmodellen
På Telge har en förvaltningsmodell för IT-system utformats där olika roller av betydelse 
för systemet definieras. Denna modell har lanserats, är under införande men är ännu inte 
fullt  fungerande.  De roller  som definieras finns dock redan idag och  några av dem 
används som utgångspunkter för att få en bra överblick av ett system. Ur dokumentet 
framgår  det  vilka  ansvarsområden  som  de  olika  rollerna  har  och  för  den  här 
undersökningen så är det främst den nedre delen av den vänstra kolumnen i figur1 som 
används. 

I figur1 framgår  vilka nivåer och roller som finns kring ett system. Inom verksamheten 
finns  Systemägare,  Administrativ  systemförvaltare  och  Superanvändare  och  de  har 
följande ansvarsområden:
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Systemägare:
Systemägare är den person inom verksamheten som är ansvarig för verksamhetsnyttan 
av angivet IT-system. I detta ingår:

• Ansvarig att systemet optimalt stöder verksamhetsprocesserna 
• Att se till att samtliga roller för systemet är tillsatta
• Ekonomiskt ansvar inklusive kostnadsuppföljning för systemet
• Kommunikationslänk mot ledningsgrupp
• Beställare mot IT-organisation genom Administrativ systemförvaltare
• Ansvarar för användning, utveckling, avveckling
• Ansvar för användarkompetens
• Ansvarig att systemdokumentation finns
• Ta fram systemstrategi och budget
• Skall arbeta integrerat med IT-chefen kring utvecklingsplaner och strategier för 

systemet
• Ersättning av system görs alltid i samråd med koncern IT-chef eller IT-arkitekt. 

Rollen IT-arkitekt finns definierad i systemutvecklingsmodellen och är därmed ej 
med i rollbeskrivningarna inom förvaltningsmodellen

Teknisk systemförvaltare:
Teknisk systemförvaltare finns inom IT-organisationen och är för angivet system 
ansvarig för:

• Att systemet fungerar enligt specifikationer och uppfyller SLA24 där sådant finns. 
• Tekniskt kunnig i systemet
• Kontaktperson mot systemleverantör 
• Samtalspart till IT-staben (drift)
• Ansvarig för teknisk systemdokumentation
• Samordningsansvar mot IT-staben (drift) vid förändringar som berör flera system

Administrativ systemförvaltare:
Administrativ systemförvaltare finns inom verksamheten och skall ha god  kompetens 
om verksamheten. Administrativ systemförvaltare har för angivet system ansvar för:

• Att förvaltning av systemet fungerar enligt givna direktiv från systemägaren
• Utbildning av slutanvändare
• Användarorienterad dokumentation
• Samtalspart mot IT-organisationen (Teknisk systemförvaltare)
• Stämmer av med IT-organisationen
• Att budgetunderlag tas fram för systemet
• Kontaktperson mot systemleverantör i användarfrågor
• Ansvar för att det finns lagenliga licenser 

Superanvändare:

Superanvändare finns inom verksamheten och är användare som har dokumenterad 
högre kunskap i systemet och verksamhet än slutanvändare. Superanvändare har ansvar 
och befogenhet att:

24 Service level agreement: Dokumentation om vilken nivå av service som ska finnas.
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• Avsätta x % procent, dock inte heltid, av sin arbetstid för support till 
slutanvändare.

• Fortbilda sig i systemet för att kunna ha högre kunskap i systemet än 
slutanvändare

• Vara ett stöd till administrativ systemförvaltare
• Superanvändare bör träffas minst halvårsvis. Ansvar för dessa samlingar har 

Administrativ systemförvaltare

I modellen finns det en tanke om hur supporten ska se ut för användarna. I ett första steg 
på  nivå  0  så  ska  de  läsa  manualer  och  om  det  inte  räcker  ta  kontakt  med 
superanvändare.  I  annat  fall  ska kontakt  tas  med helpdesk som sedan ska  kunna ta 
kontakt med rätt person. Genom att helpdesk ska kontaktas är tanken att användaren ska 
behöva kontakta färre personer för att få hjälp. Helpdesk dokumenterar också de fall 
som rapporteras till dem.25

Systemen och hur de används 

GIS
GIS är en förkortning som står för Geografiskt InformationsSystem eller Geographic 
Information  System på  engelska.  Principen  för  GIS  är  att  data  i  form av  statistik, 
befolkningsdata, teknisk data, med mera kopplas till en geografisk karta via koordinater. 
Själva  kartan  i  sig  är  dessutom  ofta  uppbyggd  av  flera  lager  beroende  på  vilka 
sorteringar som önskas göras. För ett nätbolag kan det handla om en bakgrundskarta av 
närområdet,  på den läggs lager av elnätet,  vattennätet,  bredbandsnätet med mera och 
information  om  vilken  typ  av  rör,  ledning  eller  kabel  som  är  utritad.  För  andra 
verksamheter  kan det  exempelvis  handla  om att  ha  skog,  parker  och  vägar  som ett 
separat lager. Genom att integrera information tillsammans med en geografisk plats blir 
det möjligt att snabbt få fram utförlig information och även att utföra beräkningar och 
uppskattningar  om  området.  Exempelvis  kan  information  om  var  bostäder  ligger 
tillsammans  med  hur  vägar  sträcker  sig  leda  till  att  det  går  att  beräkna  var  det  är 
optimalt att placera ett köpcentrum.26

Skillnaden  mellan  GIS och  en vanlig  platt  karta  är  att  information,  om exempelvis 
Vatten  och  Avlopp(VA)-ledningarna,  kopplas  till  ledningsstråket.  Det  kan  vara 
dimensionen på rören, vilken kapacitet  de har, bilder från senaste inspektionen,  med 
mera. Det går i princip att lägga till vilken information som helst i GIS och kan därför 
användas inom en rad olika områden. 

Det finns olika IT-system som hanterar GIS och som är anpassade för att kunna utföra 
beräkningar och hantera data utifrån vad som är mest lämpat för en viss verksamhet. På 
TN har det genom olika sammanslagningar och olika krav på systemen blivit så att det 
finns tre olika IT-system som hanterar GIS. Xpower från företaget Tekla som används 
inom el och fjärrvärme, DP/Com från företaget Digpro som används för bredband och 
VabasDuf/Vabmap  Från  företaget  Tekis  som via  Mapinfo  gör  det  möjligt  att  få  en 
geografisk vy för VA. Både Tekla och Digpro har lösningar för alla verksamheter, el, 
fjärrvärme,  bredband  och  VA,  medan  Tekis  utöver  VA  är  mer  inriktat  på 
samhällsbyggnad.27 En större skillnad mellan Digpros lösning och Teklas är att Digpro 
25 Förvaltningsmodell Telge 2009-03-31
26 Lunds Universitet 2009-11-10, Digpro 2009-11-10, Tekla 2009-11-10, Tekis 2009-11-10
27 Digpro 2009-11-10, Tekla 2009-11-10, Tekis 2009-11-10
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använder sig av en webbaserad lösning där användaren når systemet via en webbläsare 
medan Tekla använder sig av en fast lösning som kräver installation på varje enskild 
dator.

Xpower
Xpower är ett GIS-system som används till dokumentation, projektering, beräkningar, 
med mera inom el- och fjärrvärmesektorn. I systemet går det att dra och lägga in olika 
typer av ledningar, vilket i projekt sker utifrån deras tilltänkta position. Detta korrigeras 
sedan utifrån den exakta position ledningen fick när den byggdes. För de elledningar 
och stationer som markeras ut läggs information in om vilket typ av ledning eller station 
som ska installeras, exempelvis vilken typ av spänning en ledning har eller vilken typ av 
säkring som finns i en station.  All  den data som läggs in i  systemet  medför  att  det 
kontinuerligt går att genomföra beräkningar på nätet. När ett nytt projekt skapas är det 
även möjligt  att  testa vad olika typer  av ledningar och andra variationer  innebär för 
nätet  i  stort.  Detta kan vara tester  på vilka belastningar  nätet  klarar  av eller  hur en 
förändring av ett motstånd påverkar nätet.28

Figur1 Skärmbild av Xpower

På TN försöker de utöver teknisk information om nätet även lägga in när en station eller 
ledning  byggdes  för  att  på  så  sätt  kunna  uppskatta  åldern  på  nätet.  Genom  den 
informationen är det möjligt att hålla koll på när det är lämpligt att byta ut någon del 
och därigenom förebygga problem på nätet.29

28 Superanvändare Xpower 2009-09-15, Användare Xpower 1 2009-09-17
29 Superanvändare Xpower 2009-09-15
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Det går också att använda systemet för att projektera och därigenom planera för nya 
ledningar eller kablar inom elområdet och nya rör för fjärrvärme. När ett nytt projekt 
skapas förändras inte huvudkartan direkt i systemet. Det är istället uppbyggt så att det 
går att förändra och lägga till i en separat karta som sedan integreras med den riktiga när 
så önskas genom att göra en så kallad masterkörning.30

Utöver möjligheterna att projektera så finns det användningsområden för drift av elnätet 
som också underlättar för kundtjänst. I systemet så lyser en ledning vit om den inte får 
någon ström och det går därmed att se om strömmen har brutits någonstans. För de 
större anläggningarna sker detta automatiskt men för de mindre så måste det läggas in 
manuellt.  Från CS-transmission  hämtas  ett  kundregister  vilket  gör  det  möjligt  att  se 
vilka  kunder  som drabbas  vid  antingen  ett  planerat  avbrott  eller  vid  ett  ofrivilligt. 
Genom den här funktionen så har kundtjänst möjlighet att ge information snabbt och 
enkelt  till  de  kunder  som  påverkas.  Den  överföringen  av  kundregistret  från  CS-
transmission sker idag manuellt  genom att en ansvarig person hämtar informationen, 
tanken är dock att detta ska komma att ske automatiskt.31

VabasDuf/VabMap/Mapinfo
Olika GIS-system är specialiserade på olika områden och för VA finns kombinationen 
VabasDuf/VabMap/MapInfo.  De  tre  systemen  bildar  tillsammans  ett  GIS-system 
motsvarande exempelvis Xpower eller DP/Com. MapInfo är det system som ger den 
geografiska bilden av systemet där det går att se var på kartan olika saker befinner sig 
samt se viss information, VabasDuf är basen i systemet där informationen läggs in och 
hämtas ut och VabMap länkar samman de två delarna. VabasDuf/VabMap är ett system 
som inte längre utvecklas, utan leverantören Tekis har skapat ett nytt system, Vabas, 
som de nu lägger sin energi på. 32

30 Användare Xpower 1 2009-09-17, Användare Xpower 3 2009-09-16
31 Superanvändare Xpower 2009-09-15
32 Superanvändare VabasDuf 2009-09-22
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Figur2 Skärmbild av VabasDuf

För VA utförs inga beräkningar i systemet utan de har ett annat system till detta. De har 
däremot mycket dokumentation och statistik samlat. Genom deras dokumentation går 
det att få fram statistik över driftstörningar och även att få fram bilder inifrån rören där 
de har varit och grävt tidigare.33

För att förenkla för driftspersonalen har de inom TN också MapInfo som inte är kopplat 
till  VabasDuf,  vilket  kan  ses  som  en  informativ  karttjänst.  Viss  information  om 
framförallt vilken typ av rör och ledningar som ligger har lyfts ur VabasDuf och finns 
att tillgå där men inte allt. I denna installationen görs inga förändringar utan det krävs 
istället  en separat  uppdatering  efter  att  förändringar  har  skett  i  VabasDuf.  De flesta 
använder endast denna variant av systemet och förändringar i nätet och andra typer av 
förändringar sker genom att superanvändaren för systemet gör dem. 34

33 Superanvändare VabasDuf 2009-09-22
34 Superanvändare VabasDuf 2009-09-22
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Figur3 Skärmbild av MapInfo

Vid projektering av nya  rör  används programmet  Autocad för  att  skapa ritningarna. 
Autocad är ett program som används för att skapa ritningar både i 2D och i 3D.35 När 
rören väl är lagda läggs ritningarna in i VabasDuf där även information om rören läggs 
till. Detta sker genom att en inmätare tar ut var rören lagts och skapar en inmätningsfil 
som sedan läses in i systemet. 36

DP/Com
DP/Com är ett GIS-system anpassat för arbete med optiska nät samt telecomnät och 
som kan hantera alla olika nivåer i nätet. Systemet är helt webbaserat och kan därför 
användas från vilken dator som helst inom Telges intranät. All information lagras i en 
databas och där används idag Oracle Spatial.37

35 Autodesk (2010-01-04)
36 Superanvändare VabasDuf 2009-09-22, Ad. Systemförvaltare Cenit och CS-transmission 2009-09-10
37 Digpro 2009-10-12
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Figur4 Skärmbild av DP/Com

På  Telge  Nät  används  systemet  till  att  göra  planeringar  och  arbetshandlingar  samt 
dokumentation. Arbetshandlingar för entreprenörer skapas där den nya delen av nätet 
som önskas byggas ritas ut, vilket sker direkt i DP/Com. Viktig information om vilken 
typ av fiber och kablar som ska läggas ned markeras också på ritningen. När ett stråk 
skapas ritas endast en linje ut och sen kopplas information om vad stråket innehåller till 
linjen, exempelvis fem kablar som rymmer tio fiber vardera. All information skickas 
sedan  till  entreprenörer  som  bygger  nätet.  Efter  avslutat  bygge  skickar  de  tillbaka 
ritningar med ett inmätt  exakt värde på nätet.  Då anpassas nätet i  DP/Com efter hur 
nätet  byggdes  vilket  medför  att  nätet  i  systemet  stämmer  exakt  överens  med 
verkligheten. Det går dock inte att synkronisera den exakta ritningen mot den planerade 
automatiskt utan det kräver en manuell korrigering. 38

Mycket information om nätet dokumenteras i DP/Com men inte all. Det skapas även 
Excelark  med  panelkort  där  information  på  fibernivå  läggs  in.  Det  innebär  att  all 
information om varje enskilt fiber finns tillgänglig i panelkorten och det går därmed att 
se vilken användare som är kopplad till vilket fiber. Informationen om stamnätet och 
dess struktur finns inte heller med i DP/Com, Autocad används istället. Den ritning som 
har skapats i Autocad visar schematiskt hur nätet är kopplat. Det går däri att se vilka 
nivåer som finns och hur nätet hänger samman.39

Alla fyra områden el, fjärrvärme, VA och bredband använder sig helt eller delvis av 
sina system för att ta fram arbetsunderlag om var nya ledningar ska grävas ned. För att 
det inte ska uppstå problem när detta sker måste de ha koll på var de andras ledningar 
38 Superanvändare DP/Com 2009-09-28
39 Användare DP/Com 2009-10-01
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befinner sig och det finns därför en länk mellan de olika systemen. Den länken gör det 
möjligt att importera de andras kartor till sitt eget system för att på så sätt undvika att 
problem uppstår. Den karta som importeras är dock en helt platt karta med information 
om var stråken går men ingenting mer.40

Mätvärdesinsamlingssystem
På TN används två olika system för att samla in mätvärden, ett för fjärrvärme och ett 
främst för el men även för vissa fjärrvärmekunder. 

Custcom
Genom  en  ny  lag  som  infördes  första  juli  2009  krävdes  en  förändring  av 
mätarvärdesinsamlingen hos nätbolagen. Lagen innebär att alla ska kunna få elräkning 
efter sin faktiska förbrukning istället för efter en prognos, som det har varit tidigare. 
Custcom  är  ett  system  som  fjärravläser  elmätare  via  radiolänk.  Systemet  är  ett 
tvåvägssystem och kan därmed både ta in och skicka iväg information, vilket innebär att 
det är möjligt att exempelvis stänga av och sätta på strömmen från distans utöver att ta 
emot mätarvärden.41

Systemet Custcom levereras av Kamstrup Senea vilket är samma företag som har gjort 
de mätare som TN har valt att inhandla. Systemet är på det sättet direkt kopplat till den 
fysiska utrustning som används. Det finns dock system som klarar av att hantera mätare 
oberoende av vilken tillverkare som har använts.42

40 Administrativ Systemförvaltare GIS 2009-09-09
41 Internt dokument ”Uppdragsspecifikation Elin Etapp 2”
42 Administrativ Systemförvaltare Custcom 2009-09-09
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Figur5 Skärmbild av Custcom

Custcom används på TN inte enbart för att hämta mätarställningen hos elmätare utan 
även  i  viss  mån  för  fjärrvärme.  Det  gäller  då  cirka  sextusen  villaägare  dit  en 
kopparledning inte har dragits och Mcom därmed inte är möjligt att använda. Custcom 
skulle kunna användas för att inhämta information om fjärrvärmenätet men i dagsläget 
är det inte kapabelt att inhämta all information som behövs så det krävs i så fall en 
utveckling av systemet.43

Den mätdata för el som samlas in via systemet skickas vidare till CS-transmission för 
fakturering samt även till Svenskt kraftnät44

Mcom
För avläsning och insamling av mätarvärden för fjärrvärme finns systemet Mcom från 
tillverkaren SVM Metering (Tidigare Metrima). Systemet hämtar in värden vid önskade 
tidpunkter och larmar om något inte stämmer. 45

Figur6 Skärmbild av Mcom

På  TN  samlar  systemet  in  data  varje  timme  vilket  skickas  till  Energipilen  (ett 
webbaserat verktyg där kunderna kan se sin förbrukning och få fram statistik över sin 

43 Administrativ Systemförvaltare och superanvändare Mcom 2009-10-07
44 Administrativ Systemförvaltare Custcom 2009-09-09
45 Administrativ Systemförvaltare och superanvändare Mcom 2009-10-07
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användning).  Data samlas  även in en gång per dygn för att  verka som underlag för 
fakturering. Detta sker idag i systemet Debatt men kommer inom en snar framtid att 
övergå till  CS-transmission som ska användas av alla inom TN. TN har den senaste 
versionen av Mcom och avtalet Enterprise vilket innebär att de har full service och fri 
support. En gång om året kommer det också en person ifrån företaget och går igenom 
systemet för att komma med tips om hur de kan arbeta bättre och så vidare.46

Till skillnad från Custcom som samlar in data via radiolänk använder sig Mcom främst 
av kopparkabel som läggs tillsammans med rören för fjärrvärme. I vissa fall används 
även fibernätet för att överföra information.47

Övriga system

Figur7 Skärmbild av Cenit

Cenit
Cenit är framförallt ett hjälpande verktyg för att kunna ha kontroll över de projekt som 
kontinuerligt utförs på ett företag, små som stora. I systemet skapas projekt där det går 
att  hantera  budget,  lägga  in  kostnader  som  projektet  ska  stå  för  samt  skapa 
fakturaunderlag för de olika projekten. Det går också att utföra kalkyler i en modul med 
likheter  till  Microsofts  Excel,  vilket  kan användas  för  att  skapa  en budget  inför  ett 
projekt. Projekten kan ges olika status vilket den ansvariga ändrar vart efter projektet 
fortskrider.  Via  systemet  kan  övriga  anställda  sedan  följa  projektet,  se  hur  det 
fortskrider och se vem som är ansvarig för det. Det finns även funktioner för att följa 

46 Administrativ Systemförvaltare och superanvändare Mcom 2009-10-07
47 Administrativ Systemförvaltare och superanvändare Mcom 2009-10-07
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upp projekten där det går att se hur kostnadsutvecklingen har blivit. Det går att få ut 
olika rapporter beroende på vilken information som önskas. 48

Inom TN används systemet också till  tidsrapportering.  Tidsrapportering sköts av den 
enskilda individen som rapporterar sina arbetade timmar på de projekt som personen 
arbetat  för. Om en person har arbetat  för ett  projekt har den personen lagts  till  och 
godkänts för att lägga in arbetad tid där. Det går inte att lägga in tid på vilket projekt 
som helst  utan personen måste  ha tillåtelse  att  rapportera  sin tid på ett  viss projekt. 
Tidsrapporteringen  attesteras  av  chefen  på  avdelningen  innan  den  går  vidare  till 
lönekontoret.  Den  tidsrapportering  som  sker  transporteras  även  till  Telges 
ekonomisystem där den används för uppföljning av investeringsprojekt.49

De tidigare nämnda funktionerna är sådant som finns i Fujitsus utbud men TN håller 
även på att tillsammans med Fujitsu utveckla ett ärendehanteringssystem som skickar ut 
arbetsorder. Arbetsorderna hämtas till ett program som kallas Tracker vilket ser ut som 
ett separat program men det delar databas med Cenit och det är möjligt att synkronisera 
Tracker mot Cenit för att ta del av viss information. Tracker används av avdelningen 
energitjänster  som  arbetar  med  drift  av  fastigheter.  Driftteknikerna  på  denna 
avdelningen har var sin liten bärbar dator (netbook) med Tracker installerat. Genom att 
synkronisera Tracker mot Cenit via 3G så får de in sina arbetsorder och kan därmed få 
sina arbetsorder i fält. De arbetsorder som kommer in till driftteknikerna kommer från 
några  olika  platser.  Telge  Bostäder,  Telge  Fastigheter  samt  Telge  Hovsjö  lägger  in 
kundtjänstärenden från sina kunder i sitt  system som direkt synkroniseras mot Cenit 
vilket innebär att de når Tracker så fort användaren synkroniserar sin dator. De privata 
fastighetsägarna som har anlitat TN Energitjänster ringer in sina kundtjänstärenden och 
då läggs arbetsorderna in manuellt direkt i Cenit. Utöver kundtjänstärenden så utför de 
rutinmässiga kontroller, ronderingar. Dessa kan de inte själva lägga in i Cenit utan när 
en ny fastighet kommer till eller en gammal försvinner måste de kontakta Fujitsu som 
lägger in en underhållsplan och vem som ska utföra den. Ronderingarna uppdateras en 
gång per månad mitt i månaden och finns då tillgänglig för den som ska utföra dem. 
Alla arbetsorder och ronderingar är personliga utifrån vilket område som en person är 
huvudansvarig för. När ett kundtjänstärende kommer in så länkas det automatiskt till 
rätt person utifrån den adress som arbetet gäller. I de fall då någon av driftteknikerna är 
sjuk eller frånvarande av någon annan anledning och därför inte kan utföra sitt arbete 
finns det en rutin och en funktion i systemet som ser till att någon annan utför arbetet. 
Det finns en flik med osynkroniserade arbeten där alla håller koll för att se ifall något 
behöver göras som inte har hämtats hem av den som arbetsordern har kopplats till. Alla 
håller därför koll på osynkroniserade order för att se ifall något inte har blivit utfört. 

Efter  att  en order har utförts är det  precis som i huvudprogrammet Cenit  möjligt  att 
registrera sin tid. De som  använder Tracker behöver alltså inte också gå in i Cenit för 
att utföra sin tidsrapportering utan kan göra detta direkt via sina netbooks i Tracker.50

Utöver att driftteknikerna i fält kan ta del av sina arbetsorder kan de även använda sina 
netbooks och 3G-nätet till att komma åt driftcentraler för ventilation och värme. De kan 

48 Superanvändare Cenit (Kalkylering) 2009-10-13
49 Superanvändare Cenit (Energitjänster) 2009-10-12, Superanvändare Cenit (Ekonomi) 2009-10-15
50 Användare Cenit 5 2009-10-19, Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19
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där kontrollera information som en kund har uppgett och även starta om fläktar med 
mera ifall de inte fungerar som de ska.51

När fakturaunderlag skapas för exempelvis Energitjänster körs en rapport för att se vilka 
projekt  som  är  redo  att  faktureras.  Denna  rapport  finns  endast  tillgänglig  via  en 
fjärranslutning till huvudservern där en utförligare version finns. En faktura är redo för 
fakturering  när  alla  kostnader  för  projektet  har  kommit  in  eller  att  det  har  gått  sex 
månader, samt att tidsskrivningen på projektet är klar. Rapporten i Cenit kontrollerar 
vilka som uppfyller kraven och bockar av om den är klar för granskning samt klar för 
fakturering.  Personen som skapar fakturaunderlag måste  även kontrollera  så det  inte 
finns något annat projekt som borde faktureras trots att det inte blivit avbockat. 52

CS-Transmission
CS-transmission är ett  faktureringssystem och ett  kundregister,  vilket  för närvarande 
håller på att införas på TN. Detta har under en längre tid används för fakturering av 
elkunder och har då varit  kopplat  till  Telge Energi.  Tanken är nu att  TN ska ha ett 
fristående system med en egen databas. Hittills används systemet för elkunder och för 
vattenkunder.  Nästa  steg  är  att  integrera  fjärrvärmekunderna,  vilket  sker  i  slutet  av 
hösten  2009.  Det  kundregister  som  finns  används  bland  annat  till  att  ta  fram 
anläggningsnummer på elkunder. Systemet kommer också kunna plocka ut statistik på 
förbrukning efter önskemål.53

Figur8 Skärmbild av CS-Transmission

51 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19
52 Superanvändare CS-Transmission/Användare Cenit 2009-10-27
53 Superanvändare CS-Transmission/Användare Cenit 2009-10-27
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Kundregistret byggs upp och ändras kontinuerligt vart efter att folk flyttar in och flyttar 
ut.  Inläggningen av nya  kunder  och hanteringen kring kundregistret  sker  i  stort  sett 
manuellt. Många fastighetsägare är sammankopplade genom ett system vilket innebär 
att när de registrerar en förändring så kommer den informationen till TN som då kan 
lägga  in  den  nya  informationen.  Förändring  sker  annars  via  mejl  eller  telefon  där 
kunden direkt ger sin information. Just nu håller TN på att utveckla en flyttjänst till sin 
hemsida där de kan styra så att kunden ger den information som behövs. Det kommer 
dock fortfarande innebära att informationen får läggas in manuellt i systemet efter att en 
anmälan har gjorts. Den information som kan överföras automatiskt är mätarställningen 
ifrån Custcom, det kräver dock att  en flytt  eller  ändring sker den förste i en månad 
annars måste mätarställningen hämtas manuellt den med.54

54 Användare CS-Transmission 3 2009-11-11, Användare CS-Transmission 2 2009-11-10
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Resultat, användarnas uppfattning av IT-systemen
Under ett stort antal intervjuer med användare av de system som undersöks har det i 
deras åsikter framkommit hur de uppfattar att systemen de använder fungerar. Genom 
att  undersökningen  har  utförts  på  plats  så  har  även  andra  saker  dykt  upp  som har 
noterats genom att vara närvarande och genom deltagande i samtal. 

GIS
På TN finns det tre stycken olika system som hanterar GIS, vilka används inom fyra 
olika verksamhetsområden el, fjärrvärme, VA och stadsnät/bredband. Under hösten har 
en omorganisation skett på TN från att tidigare ha arbetat inom verksamhetsområdena 
som affärsområden så arbetar de nu istället inom olika avdelningar som marknad och 
försäljning, planering och projekt, drift och leverans med mera. Den nya organisationen 
innebär att den tidigare uppdelningen av affärsområden nu delvis är splittrad och att de 
inom samma avdelning arbetar med flera av verksamhetsområdena. Det är bland annat 
den  tidigare  indelningen,  olika  ursprung  samt  olika  önskemål  om funktionaliteten  i 
systemen som har lett till att det idag finns tre olika system för GIS. Bredband som är 
den nyaste grenen använde till en början Xpower för att dokumentera sina nät och har 
fortfarande kvar vissa kartor där. När de valde system var Teklas GIS-system för fiber 
och telenät,  Xopto, ett alternativ. Systemet var dock inte färdigutvecklat och det skulle 
krävas mycket pengar för att få det dit TN hade velat ha det och utan några garantier om 
att Tekla skulle fortsätta satsa på systemet, så Digpros DP/Com valdes istället.55 

VA var  tills  inte  allt  för  länge  sedan  en  del  av  kommunen  som togs  över  av  det 
kommunala  bolaget  TN.  De  hade  då  redan  sitt  system VabasDuf/VabMap/MapInfo 
vilket är anpassat efter deras verksamhet. De har alltså tagit med sig sitt system till TN 
från kommunen.

Xpower är det GIS-system som har använts längst på TN och det används inom el och 
fjärrvärme. 

Problem
Vid import av filer mellan systemen för att kunna se de andras kartor uppstår det vissa 
problem. Som det är idag blir kartorna över bredbandsnätet till smala svarta streck när 
de  importeras  till  Xpower.  Så som Xpower är  utformat  finns  det  många saker  som 
markeras med svarta streck och bredbands nätet blir därför svårt att urskilja och det har 
hänt  att  bredbandskabel  har  grävts  av  för  att  en  linje  har  missats.56 Även  en  viss 
osäkerhet om nätet som importeras faktiskt stämmer finns och det är därför vanligt att 
även ringa för  att  kontrollera  så  att  det  inte  finns någon annan ledning där  det  ska 
grävas. Nyligen upptäcktes att något inte fungerade som det skulle med importen till 
VabasDuf. De kartor som importerades ifrån Xpower hade troligtvis inte uppdaterats på 
två år utan det hade endast skett en uppdatering av tidsstämpeln. Datumet hade alltså 
ändrats men inte själva kartan.57 Tanken är dock att antalet system ska minska vilket 
framgår  i  en  koncernpolicy  om  att  minska  antalet  system.  Detta  eftersom  det  är 
kostsamt att administrera och överblicka ett stort antal system.58

55 Användare DP/Com 2009-10-01
56 Användare DP/Com 2009-10-01, Superanvändare DP/Com 2009-09-28
57 Administrativ Systemförvaltare GIS 2009-09-09
58 Gemensamma IT-system 2008-05-13
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GIS är ett hjälpmedel som uppskattas av de som har intervjuats även om det fungerar 
bättre  inom  vissa  områden  än  andra.  Xpower  framstår  främst  vara  utvecklat  för 
hantering av elnät och det finns därför vissa problem för dem som använder det för att 
projektera för nya fjärrvärmenät. Systemet klarar inte av att skapa ritningar på det sätt 
som  önskas  av  användarna  och  de  får  därför  utföra  det  arbetet  i  Autocad.  Då 
överföringen av filer mellan dessa två  inte har fungerat, utan att automatiska ändringar 
har skett, så har ett litet tilläggsprogram skapats för att få det att fungera. Detta kräver 
en  del  merarbete  då  det  inte  är  helt  enkelt  att  föra  över  filer  mellan  dessa,  trots 
extraprogrammet. Tillräckligt många inställningar måste göras för att det inte ska bli 
något fel på den fil som ska överföras och en lathund behöver användas om det inte görs 
ofta.  Fjärrvärme har även problem att  skriva ut  sina inskannade kartor  via  GIS. De 
kommer ut som frimärkesstora och är ett problem som har pågått i flera år utan att något 
har skett, då ingen verkar kunna lösa det. Det är inte helt säkert vari problemet ligger, 
om det har något att göra med systemet, att något blivit fel vid själva inskanningen eller 
om det är något annat som orsakar det.59 

DP/Com fungerar numera bra till det som verksamheten använder systemet till men det 
hade kunnat användas mer. Det har dock funnits problem tidigare som har handlat om 
hastigheten  i  systemet.  De var  tvungna att  byta  ut  sina servrar vilket  snabbade upp 
systemet ordentligt. De hade också från början tänkt att schemat över stamnätet som nu 
har gjorts i Autocad skulle ha skapats i DP/Com. Den funktion fungerade dock inte i 
början när de skulle skapa schemat.  En person från Digpro var på plats  för att  lösa 
problemet men lyckades inte. På bredband var de då tvungna att ta ett beslut om ifall de 
skulle vänta eller om de skulle skapa någon alternativ lösning. De ansåg sig inte ha tid 
att  vänta  på  att  systemet  skulle  fungera  och  valde  därför  att  använda  sig  av 
Autocadlösningen60 

Superanvändaren och den som använder VabasDuf/Vabmap mest tycker att systemet 
fungerar bra även om det hade varit önskvärt att ha karta och databas i samma system. 
De som bara använder Mapinfo tycker  det är ett  väldigt  bra system som underlättar 
mycket jämfört med förr då de endast hade kartor. De tycker dock att det hade vart bra 
att  ha möjlighet att  se vilka kunder som påverkas om en kran stängs av. Ett mindre 
problem var det enda påtagliga som dök upp. I sökfunktionen i Mapinfo framgår det 
inte vilken stad en gata ligger i så om en gata har samma namn i Södertälje och Järna så 
är det möjligt att välja fel gata.61

Utbildning
Det har varit blandat med utbildning för användarna av Xpower, några har fått det och 
andra inte. En användare nämner att det oftare var någon form av utbildning förr men 
inte så ofta längre. Två personer nämnde också att om en utbildning önskades så var det 
möjligt  att  få.  Det uttrycktes  också en önskan om en kontinuerlig  utbildning för att 
ständigt  förbättra  sig.  Viss  intern  utbildning  utfördes  också  av  superanvändaren  för 
systemet, det kan röra sig om genomgångar för nya eller hjälpande genomgångar för 
mer vana användare.62

59 Användare Xpower 3 2009-09-16
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Användarna av DP/Com har fått en tvådagars grundutbildning hos företaget Digpro. En 
användare säger dock att den reella utbildningen har kommit genom att lära sig själv 
sittandes med systemet.63

Superanvändaren för VabasDuf har fått en grundutbildning i systemet en gång i tiden 
men  anser  sig  ha  lärt  in  det  mesta  själv.  Det  är  han  som  sen  ger  en 
introduktionsutbildning till nya anställda, vilket också de två andra intervjuade vittnar 
om.64

Användbarhet och stöd
Funktionaliteten i systemen accepteras av användarna, de får oftast ut och kan lägga in 
den information de önskar. En användare som använder Xpower inom driften av elnätet 
tycker att det systemet är så pass bra nu att det bara är detaljer som behöver förbättras. 
Han påpekar  dock också att  vissa  som är  lite  äldre  kan uppfatta  systemet  som lite 
krångligt i jämförelse med hur det var innan. Ett exempel är planerade avbrott på elnätet 
som ställer till lite problem.65 Även andra påpekar att ålder och datorvana har betydelse 
dels för hur lätt systemet är att ta till sig och dels hur lätt det är att använda. 

Att lära sig systemet är olika svårt beroende på vad det ska användas till. Att använda 
dem  för  att  titta  och  hämta  information  går  relativt  lätt  men  det  är  svårare  när 
förändringar ska göras. DP/Com har en viss tröskel innan det går att använda systemet 
smidigt  och  effektivt,  det  är  också  viktigt  i  systemet  att  förstå  hur  ett  nät  byggs  i 
verkligheten för att kunna göra förändringar. Det går inte att först lägga till fiber och sen 
kabel eller omvänt om något ska tas bort, utan det måste ske i den ordning som det 
skulle  ske  i  verkligheten.66 För  Xpower  säger  de  två  intervjuade  användarna,  en 
projektör  och  en  vid  drift,  att  det  inte  var  svårt  att  lära  sig  systemet.  Båda  dessa 
användare anser att de har hög datorvana sedan tidigare.67 Superanvändaren för Xpower 
säger att det kan vara ett litet knöligt system och att det blev en del fel i början innan det 
var klart hur saker skulle läggas in. Han nämner också att systemet inte riktigt är hundra 
procent vid projektering.68 VabasDuf uppfattas av superanvändaren som ett lätt system 
att ta till sig vilket också går ganska snabbt. Det är också han som lägger in och sköter 
de flesta förändringarna av deras nät. De flesta som arbetar med vatten använder sig av 
den MapInfo som inte är direktkopplad till VabasDuf.69 De två intervjuade personerna 
arbetar med driftsamordning och övervakning och rörnät. En av dem tyckte inte att det 
var  några  problem att  sätta  sig  in  i  systemet  medan  den  andre  hade  upplevt  vissa 
svårigheter.70

Det stöd som vanligtvis  fås är från superanvändarna som i sin tur vänder sig till  de 
administrativa  systemförvaltarna  eller  till  utvecklarna  av systemen.  Superanvändaren 
för Xpower med inriktning på el får någon fråga om dagen som han får hjälpa till med. 
Han brukar också göra någon genomgång med nya medarbetare för att de ska komma in 
i  systemet  och  hans  stöd  upplevs  som  bra.  Han  kontaktar  i  sin  tur  administrativ 
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systemförvaltare i första hand och om det inte hjälper Tekla helpdesk. Helpdesken kan 
vara lite seg så han får ofta ligga på lite för att få ut det som önskas.  Både han och 
teknisk/administrativ  systemförvaltare  tycker  det  hade  varit  bra  om de  hade  haft  en 
bättre förhandlingsposition gentemot Tekla.71

För DP/Com är det också superanvändaren som löser de flesta svårigheter om det dyker 
upp något och som har mest kunskap. Det är också han som oftast har kontakt med 
Digpro om det är något som de inte klarar av själva. Digpro har även ett användarforum 
där de företag som använder DP/Com kan diskutera problem som de har och där det går 
att  söka  för  att  se  ifall  någon  har  haft  samma  problem  tidigare.  Det  finns  också 
möjlighet  att  ta  kontakt  med  support  på  Digpro  ifall  det  behövs.  Personen  som är 
superanvändare  för DP/Com är  en inhyrd  konsult  som arbetar  med utbyggnaden av 
bredbandsnätet.  Både  han  själv  och  den  som  troligtvis  kommer  att  ta  över  som 
superanvändare  när  konsulten  försvinner  är  medvetna  om  att  den  fasta  personalen 
behöver lära sig mer om systemet innan han försvinner. De inser också att det är ett 
problem att det är han som utomstående som är superanvändare.72

VabasDuf sköts i princip utav superanvändaren för systemet. Det är han som lägger in 
information i systemet och som hjälper andra att få fram den när det behövs. Han ger 
även en genomgång i systemet till nyanställda. Det finns ingen annan på TN som har 
bättre kunskap om systemet, så om det är något problem som han inte klarar av måste 
han ta kontakt med Tekis. Då han inte längre är administrativ systemförvaltare så sker 
kontakten med Tekis via den nuvarande administrativa systemförvaltaren.73

Uppdateringar
Systemen uppdateras kontinuerligt, nya funktioner kommer till och buggar försvinner. 
Vissa av de system som TN använder är i början av sin utvecklingsprocess, det vill säga 
de har fortfarande relativt många buggar kvar, medan andra befinner sig i ett mognare 
läge. Utvecklingen av systemen sker delvis genom att systemleverantörerna använder 
sig  av  den  kunskap  som  deras  kunder  besitter.  Det  finns  till  alla  tre  GIS-system 
användargrupper, som ofta är fristående, och andra initiativ från leverantörerna för att få 
in kundernas synpunkter, vilket sedan kan omvandlas till förbättringar.

VabasDuf/VabMap uppdateras  inte  längre  eftersom Tekis  satsar  på  sitt  nya  system 
Vabas.  Detta  innebär  att  det  inte  längre  finns  något  intresse  från  TN att  delta  i  de 
användarträffar som anordnas då deras system inte längre diskuteras. Superanvändaren 
för VabasDuf/VabMap som var den som var där under tiden som systemet utvecklades 
tycker också att mötena blev för stora för att det skulle vara intressant.74 

DP/Com var när det köptes in för några år sedan relativt  nytt  och dessutom väldigt 
anpassat  efter  ett  annat  företags  behov.  Det  har  skett  en  hel  del  uppdateringar  och 
förbättringar under de år som TN har använt systemet. Från att har varit ett långsamt 
och trögt system fungerar det nu betydligt bättre, vilket kan illustreras med ett talande 
citat:  ”DP/Com  var  i  början,  i  begynnelsen  rena  hobbysystemet”.75 Förbättringen  i 
snabbhet beror troligtvis även på byte av servrar hos TN men många buggar har också 
71 Administrativ Systemförvaltare GIS 2009-09-09, Superanvändare Xpower 2009-09-15, Användare 
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försvunnit.  Trots att  utvecklingen har gått  åt rätt  håll  för systemet  så finns det ändå 
kritik mot vilket fokus de har haft från Digpros sida. Det upplevs som om Digpro har 
lagt och lägger ner mer energi på nya funktioner istället för att fixa till de buggar som 
fortfarande finns. Samtidigt nämns av en annan användare att det är ett bra system vilket 
beror på att de jobbar hårt med att förbättra systemet.76 

Även för det här systemet är det endast superanvändaren, som för DP/Com är en konsult 
inhyrd för utbyggnaden av nätet, som har deltagit vid användarträffar. Dessa träffar sker 
två gånger per år och en anordnas av användarföreningen som bjuder in Digpro och en 
anordnas av Digpro. Digpros träff är till för alla olika områden som de gör GIS-system 
för  (bredband,  el  fjärrvärme,  med  mera)  och  där  diskuteras  systemet  samt  att  de 
presenterar nyheter.77 

Till  skillnad  från  de  andra  systemen  så  används  Xpower  av  olika 
verksamhetsområden ,har fler användningsområden och används av fler människor. Där 
finns  det  både  positiva  och  negativa  erfarenheter  av  uppdateringar  även  om  det 
framkommer fler negativa synpunkter under intervjuerna. Den negativa erfarenhet som 
är mest påtaglig är att funktioner som tidigare funnits har försvunnit vid uppdateringar. 
Detta skapar en förvirring och det kan några veckor efter att en uppdatering har gjorts 
vara svårt att arbeta så som de är vana vid, vilket flera av de intervjuade har påpekat. 
Tekla  har indelat  användargrupper  efter  olika funktioner  i  systemet  som exempelvis 
beräkningar eller projektering. Det är genom dessa grupper de helst tar in förslag och de 
är inte så förtjusta i spontana förslag. Superanvändaren för systemet anser att det går lite 
segt med förbättringar för att Tekla är så stort och har så många system att jobba med.78 

Insamling av mätvärden med Custcom och Mcom
Det finns två olika system för insamling av mätvärden på TN, ett som används endast 
till fjärrvärme, Mcom, och ett som i huvudsak används till el men som även används till 
vissa fjärrvärmekunder, Custcom. 

Problem
De  intervjuade  upplever  inga  direkta  problem  med  Custcom  då  frågan  ställs 
uttryckligen,  men  vissa  problem dyker  ändå  upp  under  intervjuerna.  Custcom utför 
saker i den ordning som kommandon tillkommer och det går inte att prioritera sin order 
så att den hamnar först i kön. Detta kan bli ett problem och något av ett stressmoment 
om strömmen ska kopplas på för någon. För att koppla på strömmen krävs nämligen 
kontakt med någon på plats som garanterar att det inte finns något på spisen eller att en 
påslagning av strömmen på något annat sätt kan orsaka brand. Om någon annan har lagt 
in några kommandon som ligger och arbetar går det inte att gå förbi kön eller pausa 
dessa  för  att  snabbt  kunna  slå  på  strömmen  utan  det  kräver  en  väntan.79 Ett  annat 
problem är att systemet inte strukturerar larmen, utan det kommer en strid ström av larm 
utan  att  det  framgår  vilken  betydelse  de  har  och  vissa  larm  har  en  så  svårtydd 
benämning att det inte är möjligt att veta vad det rör sig om. Ett problem för eventuell 
ytterligare användning till mätvärdesinsamling för fjärrvärme är att det inte kan hantera 
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så mycket information som önskas. Det är också ett problem att det är svårt att få en 
snabb överblick motsvarande den som går att få i Mcom.80

Mcom uppfattas också som relativt  problemfritt  även om det kan krävas en omstart 
ibland. Vissa problem finns dock med transporten av mätvärden vilket beror på att de 
modem som används inte tillverkas längre och den nyare modellen av modemet inte är 
kompatibel  med  deras  system.  Vissa  sträckningar  håller  därför  på  att  flyttas  från 
koppartråd till fiber för att undvika det här problemet.81

Utbildning
Vid intervjutillfället hade användarna av Custcom ännu inte fått någon utbildning men 
det  skulle  komma.  Användaren av Mcom hade fått  en grundutbildning  samt  genom 
deras serviceavtal så kom en person varje år som tittade igenom systemet och gav tips 
på praktiska användningssätt.82

Användbarhet och stöd
Custcom  kan  upplevas  som  ett  krångligt  system  som  är  svårt  att  ta  till  sig.  De 
svårigheter som då finns är att det ibland kan upplevas som ologiskt och att det inte går 
att chansa sig till en funktion utan att du måste veta hur du ska göra. Den intervjuade 
jämförde med hur det var i MS-DOS. Vissa saker återkommer dock och då kan det 
räcka att lära sig en logik för att förstå hur du ska göra nästa gång.83  

Personen  med  mest  kunskap  i  systemet  och  som  oftast  kan  hjälpa  andra  är  den 
administrativa systemförvaltaren. Han har även mycket kontakt med Kamstrup-Senea 
som har levererat systemet eftersom de ännu inte fullt har tagit över driften av systemet 
och allt inte är färdigt än.84

Mcom uppfattas  som ett  mycket  lättillgängligt  system och personen  som intervjuas 
påpekar flera gånger hur användarvänligt hon uppfattar det. Det var lätt att lära sig, de 
larm som kommer är relevanta och lätta att förstå, det är svårt att göra fel och om det 
skulle ske finns backup och hon är generellt positiv till systemet.85

Cenit
Cenit är det system, av de som undersöks, som har flest användare och som har flest 
användningsområden.  I  de  intervjuer  som  har  genomförts  har  det  dykt  upp  olika 
problem inom alla områden. Vissa av dessa svårigheter har fått speciallösningar och 
andra tar sig användaren runt på andra sätt. 

Problem
Ett problem, eller något som försvårade arbetet, som dök upp vid olika intervjuer var 
möjligheten att på ett smidigt sätt få en bra överblick över ett projekts alla kostnader. 
Problemet låg i att det endast gick att få fram information för ett kostnadsställe i taget 
och endast för ett projekt i taget. För att få reda på alla kostnader var de först tvungna att 
ta reda på vilka ansvarsområden som hade kostnader och sen gå in på projektet  via 
dessa. Detta hade flera som höll på med projektuppföljning upptäckt och en viss lösning 
80 Administrativ Systemförvaltare och superanvändare Mcom 2009-10-07
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på problemet hade också konstruerats. En användare upptäckte tidigt detta problem och 
tog då tag i det. Han formulerade en lista med de önskemål han hade och en förfrågan 
lämnades  till  Fujitsu.  Det  visade  sig  dock  kosta  för  mycket,  så  istället  ordnade 
teknisk/administrativ  systemförvaltare  en  egen  lösning.  Genom  en  applikation, 
reporting services,  som ingår i  databasen och som gör det möjligt  att  direkt ta fram 
information ur den så lyckades systemförvaltaren skapa en rapport där alla kostnader 
och  intäkter  för  ett  projekt  stod  med,  oavsett  kostnadsställe.  En  annan  användare 
behöver  dock  mer  information  så  där  räcker  inte  den  här  rapporten  till  utan  måste 
fortfarande utföras genom att studera varje kostnadsställe var för sig. Det finns dock en 
annan separat applikation på företaget som eventuellt kan ge det som användaren vill ha 
och en lösning kan därför vara möjlig. Detta problem med uppföljning har möjligtvis att 
göra delvis  med hur TN har valt  att  strukturera upp ekonomin och inte endast  med 
svårigheter att få fram den information som användarna önskar ur systemet.86

 
Vissa  delar  används  inte  av  alla,  även  om  de  utför  liknande  arbetsuppgifter  och 
uppdelningen  finns  mellan  de  gamla  affärsområdena.  Inom  verksamhetsområdet  el 
användes exempelvis kalkylmodulen vilket inte gjordes av andra verksamhetsområden. 
För el har de lagt in de prislistor från entreprenörer som behövs för att använda sig av 
denna  modul.  Modulen  fungerar  dock  inte  helt  problemfritt  utan  kräver  fortfarande 
mycket  så kallad handpåläggning,  vilket innebär att  viss data behöver exporteras till 
Excel för att där räkna ut vissa saker med mera. Export till Excel är det sätt som gjordes 
innan kalkylmodulen fanns och det program som används av andra för kalkylering. Det 
värdet som räknas fram i Excel läggs sedan in i Cenit. En annan del som inte fungerar 
på samma sätt för alla verksamhetsområden är hur intäkter redovisas. För ett projekt så 
tas ett arbetsordernummer ut och till det så kopplas en budget. Alla kostnader och tider 
redovisas sedan på det numret. För verksamheten el så kommer även intäkter in på det 
numret som det ska men för bredband och fjärrvärme är intäkter inte möjliga att se på 
det sättet.87 

En användare som skapar fakturaunderlag i Cenit upplever ibland att systemet räknar fel 
på fakturaspecifikationerna och att manuell uträkning då krävs. Ibland är det dessutom 
inte  möjligt  att  skapa fakturaunderlag  i  systemet  eftersom det gör felaktiga  påslag i 
underlagen. Detta är ett problem som misstänks bero på att de ansvariga för införandet 
av Cenit inte var tillräckligt insatta i verksamheten. Om de hade varit det hade inte det 
här problemet uppstått. Det nämns även att det vore bra att vara mer insatt i systemet för 
att förstå hur det fungerar och hur det kommer fram till sina resultat.88

Cenit  har  många  olika  användningsområden  och  olika  moduler  och  även 
tilläggsprogram.  TN  har  tillsammans  med  Fujistu  utvecklat  ett  tilläggsprogram  för 
ärendehantering,  Tracker.  Även  om  TN  har  varit  delaktiga  i  utvecklingen  av 
programmet och hjälpt Fujitsu att bygga upp det efter sina önskemål så finns det saker 
som inte fungerar som de önskar. Ansvarig för drift och underhåll där de använder det 
här programmet påpekar flera gånger under intervjun att ett problem är att de som har 
gjort programmet inte förstår verksamheten tillräckligt bra. Eftersom de inte gör det har 
systemet vissa brister som annars inte skulle ha uppstått.89 
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Via  ärendehanteringssystemet  sköter  TN  kundtjänstärenden  och  ronderingar,  vilket 
innebär att driftspersonalen på avdelningen energitjänster får all sin information om vad 
de ska göra genom systemet. När nya fastigheter kommer till eller försvinner så måste 
de även ändra detta i systemet så att driftspersonalen har ronderingar att sköta. Denna 
ändring kan de dock inte göra själva på TN, utan de måste kontakta Fujitsu som lägger 
in  fastigheten  åt  dem  i  systemet  och  det  finns  även  andra  problem.  Eftersom 
ärendehanteringssystemet är nytt,  knappt två år, så finns det fortfarande vissa buggar 
och andra irritationsmoment. Det är vissa knappar som inte sitter där de borde, det finns 
fönster som inte rymmer allt som ska stå i dem, med mera. Superanvändare för Tracker 
säger ändå att  det  har blivit  mycket  bättre med tiden och att  det  inte  är lika buggit 
längre. Något som dock fortfarande kan upplevas som ett problem är att alla ronderingar 
läggs in vid ett tillfälle. Det innebär att det kan komma hundra eller fler ronderingar att 
göra på en gång, vilket några uppfattar som stressande.90 

Användbarhet och stöd
Användbarheten i Cenit har de intervjuade en blandad syn på. En fråga vid intervjuerna 
utgår ifrån ISO-9241-11, som definierar användbarhet, och de svarar där lite olika. De 
flesta är överens om att det kan bli bättre och det finns även kommentarer om att det 
skulle  vara  bra,  om  det  bara  fungerade  som  det  är  tänkt.  När  det  gäller 
ärendehanteringssystemet, Tracker, är svaren mer positiva. De intervjuade användarna 
av den delen anser att de knappt hade klarat sig utan det och att systemet är rakt och 
enkelt.  De  påpekar  dock  i  ett  annat  sammanhang  att  eftersom de  använder  sig  av 
netbooks  så  krävs  det  en  viss  grundläggande  datorvana  för  att  kunna  ta  till  sig 
systemet.91 Cenit  har  en  struktur  som  användare  känner  igen  det  ser  ut  lite  som 
utforskaren  i  Windows  med  ett  mappsystem  till  vänster,  men  informationen  som 
kommer fram när en mapp öppnas skiljer sig. Bland de som arbetar med kalkylering och 
projektuppföljning upplevdes att de kunde sätta sig in och börja jobba med systemet 
med en gång men det fanns svårigheter. Vissa detaljer var jobbiga, exempelvis finns de 
tre olika sätt att utföra en splitt, vilket innebär att dela upp ansvaret över ett projekt så 
att fler kan utföra förändringar, men bara en av dess ska användas. Alla använde dock 
inte samma variant och det har därför troligtvis blivit onödiga svårigheter för personer 
som påverkas av en split. Flera svarade också att det var svårt att komma ihåg hur saker 
skulle utföras när de inte gjordes så ofta. En person nämnde att systemet användes så 
lite i början att mycket glömdes bort mellan varven.92 För Tracker var det annorlunda, 
systemet ansågs inte vara svårare att använda än det är att surfa på internet. Det enda 
som hade några problem var de som hade så pass lite datorkunskap att de inte ens visste 
vad en omstart var.93 

Som hos alla IT-system på TN finns det superanvändare, användare som ska kunna lite 
mer om systemet och kunna hjälpa sina kollegor vid behov. För Cenit finns det flera 
stycken  superanvändare  för  olika  delar  av  systemet,  ekonomi,  kalkylering, 
energitjänster och Tracker.  Superanvändarna för ekonomi,  energitjänster och Tracker 
såg sig dock inte själva som detta utan hade blivit det av olika skäl. Superanvändare 
ekonomi behövde det för att få en viss behörighet och därmed kunna utföra vissa saker 
som hon gör  i  sitt  arbete.  Superanvändarna  Tracker  och  energitjänster  var  inte  helt 
90 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19, Användare Cenit 5 2009-10-19, Superanvändare Cenit 
(Energitjänster) 2009-10-12
91 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19, Användare Cenit 5 2009-10-19
92 Användare Cenit 2 2009-10-22, Användare Cenit 3 2009-10-22, Användare Cenit 4 2009-10-22, 
Superanvändare Cenit (Kalkylering) 2009-10-13 och Användare Cenit 1 2009-10-21
93 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19, Användare Cenit 5 2009-10-19
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medvetna  om att  de  har  just  den här  rollen  och det  framstår  som om de har  blivit 
tilldelade  den  eventuellt  för  att  de  har  varit  delaktiga  i  utvecklingen  av 
ärendehanteringssystemet. Superanvändare kalkylering kände igen sig i beskrivningen 
av en superanvändare och var engagerad i systemet, hon var med på en användarträff 
under  hösten  och  la  ner  lite  extra  tid  på  att  lära  sig  systemet.94 Superanvändare 
kalkylering uppmärksammades också av andra användare som kunnig och som att hon 
har ökat sin kunskap mycket på sista tiden. De ansåg därför att de kunde fråga och få 
stöd  av  henne  vid  problem.  Stöd  för  Cenit  och  Tracker  kommer  annars  från  den 
tekniska/administrativa  systemförvaltaren  dit  alla  vänder  sig  vid  större  och  mindre 
problem.  En  användare  av  Tracker  uttryckte  det  som  att  utan  honom  skulle  inte 
systemet fungera idag.95 Tidigare har även den förra IT-chefen för TN fungerat som stöd 
för Cenit då den personen var insatt i systemet.96

Utbildning
Utbildning av systemet har varit olika för de olika intervjuade, fyra personer har fått en 
grundläggande utbildning  vid införandet  och tre  har fått  en genomgång av den som 
tidigare utförde arbetet eller av en ansvarig person. Av de som fick den grundläggande 
utbildningen  ansåg  någon  att  den  var  snäv,  och  skulle  önskat  sig  en  djupare  bild. 
Superanvändare  kalkylering  har  dessutom  fått  två  utbildningar  till,  utöver 
grundutbildningen,  som  var  mer  specialiserade.  Av  dem  som  endast  hade  fått  en 
genomgång hade den ena blivit erbjuden en utbildning men hon ansåg inte att den skulle 
hjälpa henne i sitt arbete, den andre har anmält  sig till  en kurs för att få fördjupade 
kunskaper  och  den  tredje  använder  inte  längre  Cenit  på  grund  av  jobbyte.  När 
kalkylmodulen infördes så fick vissa en utbildning eller genomgång i att använda just 
den modulen.97

De intervjuade användarna av Tracker har fått en gemensam utbildning i systemet. En 
av dem påpekar dock att systemet har förändrats mycket sedan dess.98

Införandet
Det var en person av de intervjuade som på något sätt var delaktig i införandet av Cenit. 
Han satt med i en grupp där de fick komma med åsikter om vad som skulle finnas med 
och han uppfattade det som om leverantören lyssnade på dem och deras förslag.99 De 
som inte var delaktiga men som ändå arbetade på TN vid införandet sa att det hade inte 
varit direkt smidigt men att det är så det är med ett nytt system. Det fanns ett missnöje 
mot systemet innan som sen ändrade sig efter att systemet väl hade blivit infört. Den 
direkta  kritik  som  anfördes  mot  hur  införandet  genomfördes  handlade  om  att  det 
uppfattades som om de ansvariga för projektinförandet rörde sig utanför området för 
systemet.  En  ansvarbeskrivning  för  projektledare  skrevs  i  samband  med  införandet 
vilket en intervjuad tyckte var märkligt för att det inte hade att göra med systemet och 
för att det inte var förankrat i projektorganisationen. En annan kritik rörde hur insatta de 

94 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19, Superanvändare Cenit (Energitjänster) 2009-10-12, 
Superanvändare Cenit (Kalkylering) 2009-10-13
95 Användare Cenit 5 2009-10-19
96 Användare Cenit 4 2009-10-22
97 Användare Cenit 2 2009-10-22, Användare Cenit 3 2009-10-22, Användare Cenit 4 2009-10-22, 
Superanvändare Cenit (Kalkylering) 2009-10-13, Superanvändare Cenit (Ekonomi) 2009-10-15, 
Superanvändare CS-Transmission/Användare Cenit 2009-10-27, Användare Cenit 1 2009-10-21
98 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19, Användare Cenit 5 2009-10-19, Superanvändare Cenit 
(Energitjänster) 2009-10-12
99 Användare Cenit 4 2009-10-22
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ansvariga var i hur verksamheten fungerar. Den intervjuade misstänkte att faktureringen 
skulle fungera smidigare om de ansvariga hade varit mer insatta i hur avtalen ser ut. 
Som det är idag går det inte att skapa fakturaunderlag för allt i Cenit då vissa felaktiga 
påslag sker.100

Införandet av Tracker sågs av de intervjuade som ett ”vanligt” införande, vissa saker 
hade kunnat varit bättre men det kunde ha varit sämre. Det var många barnsjukdomar i 
början  och  ett  problem  var  att  utvecklarna  inte  kunde  tillräckligt  mycket  om  vad 
systemet skulle användas till. Användarna har i viss mån varit delaktiga i processen men 
det  påpekas  att  Fujitsu  inte  har  varit  så  närvarande  som  hade  önskats.  En  av  de 
intervjuade var med i slutet  av införandet,  men han nämner samtidigt att  det inte är 
möjligt att lägga hur mycket tid som helst på att arbeta med systemet.101

CS-Transmission
Under hösten 2009 pågår ett arbete med att införa CS-transmission som ett enhetligt 
faktureringssystem för TN. Tidigare har systemet endast används för verksamheten el, 
men kommer nu att användas av alla. 

Problem, användbarhet och stöd
CS-Transmission har under hösten 2009 börjat användas utanför verksamheten el, där 
systemet har använts under en längre tid. Hittills har in och utflyttning av kunder skett i 
systemet och viss fakturering och det har då uppstått vissa svårigheter. När problem har 
uppstått har användarna sökt hjälp på olika ställen. Det har utsetts en person som är 
superanvändare och därmed ska kunna lite mer och även kunna hjälpa andra användare 
som en första nivå av support. Han är dock pappaledig för närvarande, men användarna 
får hjälp ändå. CS-transmission har använts en längre tid på Telge Energi så dit har en 
person sökt sig, en annan har kontaktat supporten på CS-Transmission och har fått hjälp 
där.  För  närvarande  befinner  sig  också  en  konsult  på  avdelningen  som är  kunnig  i 
systemet och som kan ge information om det och som det är möjligt att bolla idéer med, 
något som uppskattas.102

Användarna tror  det  krävs  att  de behöver  komma in i  systemet  mer  för  att  det  ska 
fungera bra, men det finns fördelar. En bra sak som uppskattas är att systemet visar en 
avvikelseprocent vid fakturering vilket gör det möjligt att slippa gå tillbaka och studera 
gamla fakturor. Den största fördelen som användarna ser med det nya systemet är att 
genom att alla kan använda samma system så har de möjlighet att hjälpa varandra och 
de slipper att fråga och bläddra i andra system för att kunna hjälpa kunden. En negativ 
åsikt  är  att  det  inte  är  lika  effektivt  och  inte  lika  bra  som Winwas,  systemet  som 
användes för fakturering inom VA.103

Det som upplevs som svårt vid inlärningen är att systemet är uppbyggt med portaler och 
för att kunna använda systemet smidigt krävs det att de lär sig vad som finns bakom 

100 Användare Cenit 2 2009-10-22, Användare Cenit 3 2009-10-22, Användare Cenit 4 2009-10-22, 
Superanvändare Cenit (Kalkylering) 2009-10-13, Superanvändare Cenit (Ekonomi) 2009-10-15, 
Superanvändare CS-Transmission/Användare Cenit 2009-10-27, Användare Cenit 1 2009-10-21
101 Superanvändare Cenit (Tracker) 2009-10-19, Användare Cenit 5 2009-10-19, Superanvändare Cenit 
(Energitjänster) 2009-10-12
102 Användare CS-Transmission 2 2009-11-10, Användare CS-Transmission 3 2009-11-11
103 Användare CS-Transmission 2 2009-11-10, Användare CS-Transmission 3 2009-11-11, 
Superanvändare CS-Transmission/Användare Cenit 2009-10-27, Användare CS-Transmission 1 2009-11-
03, Användare CS-Transmission 4 2009-12-15
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dessa portaler. Det tar därför ett tag att sätta sig in i och kräver en viss användning för 
att  nöta  in.  Systemet  upplevs  också  som  lite  segt  vilket  kan  leda  till  stress  om 
användaren har en telefonkontakt med en kund som väntar.104

Utbildning
CS-transmission införs i olika etapper för olika områden och inför varje införande så har 
de en utbildning. Utbildningen har varit anpassad efter det område som användarna ska 
lära sig. En person uppfattade det som om de som skulle lära ut antog att användarna 
hade större kunskap än vad de hade.105

Införandet och förbättringar
Införandet sker i etapper då det är olika moduler för olika verksamheter. Införandet och 
inköpet av CS-transmission har inte gått helt smärtfritt och det finns mer att önska på 
den punkten. Det missnöje som finns handlar om att det inte skapades en egen kravlista 
utan att de använde sig av ett annat nätbolags lista. Denna lista anpassades sedan i viss 
mån till de behov som finns på TN. Det har också kommenterats att de ansvariga inte 
alltid lyssnade på användarna och de behov som funnits. Ett exempel gavs där en lista 
med krav hade lämnats till de ansvariga. De hade sedan sållat bort vissa av dessa krav 
från  den  slutgiltiga  kravspecifikationen.  De  behöver  nu  köpa  in  vissa  av  dessa 
funktioner som skulle kunnat ha varit med på kravlistan från början och därmed ingått i 
paketet. Det fanns också en känsla av att de ansvariga hade skapat sig en uppfattning av 
systemet innan det hade kommit igång och att det därför var svårt att diskutera kring 
systemet.106

För att förbättra och för att få ut det som önskas av systemet skriver användarna upp 
önskemål  på  en  lista  som  sedan  kommer  att  tas  upp  för  utvecklarna  av  CS-
Transmission. De problem och buggar som uppstår är saker som att det går att kreditera 
samma faktura flera gånger, viss data faller bort och vissa saker som gick att göra i 
tidigare program går inte att göra här.107 Det finns också önskemål om rena förbättringar 
där systemet fungerar på ett sätt som gör arbetet mer omfattande. Ett exempel är om 
någon ändring behöver utföras i en tidigare kunds faktura, som en kreditering. För att 
det  ska  vara  möjligt  måste  användaren  stega  sig  tillbaka  i  systemet  och  ta  bort 
efterföljande  fakturor  för  att  efter  krediteringen  bygga  upp  samma  fakturor  igen. 
Problemet är alltså att det inte går att sticka in och göra en förändring var som helst.108

104 Användare CS-Transmission 2 2009-11-10, Användare CS-Transmission 3 2009-11-11
105 Användare CS-Transmission 2 2009-11-10, Användare CS-Transmission 3 2009-11-11, Användare 
CS-Transmission 1 2009-11-03
106 Användare CS-Transmission 2 2009-11-10, Superanvändare CS-Transmission/Användare Cenit 2009-
10-27
107 Användare CS-Transmission 2 2009-11-10
108 Användare CS-Transmission 3 2009-11-11
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Analys 
Under hösten 2009 har denna fallstudie genomförts på plats på företaget TN, där ett 
antal intervjuer och observationer har genomförts. Tidigare forskning har visat att det är 
viktigt att system är utvecklade utifrån användaren och att de är anpassade efter dennes 
behov. I denna studie antas att de risker med undermåliga system som tidigare forskning 
har visat på är korrekt. Det förutsetts alltså att dessa risker om ökad ohälsa, minskad 
effektivitet och minskad säkerhet är eller kan bli reella om det finns brister i systemen 
och i arbetet kring dem, vilket ökar vikten av att arbeta med användbarhet, stöd och 
införande. Frågan är då hur det ser ut på just det här företaget och för deras system? 

Problemen, uppdateringarna och förbättringarna?
I teorin betonas vikten av att användaren är delaktig vid utveckling av systemet. Det 
anses alltid viktigt att ta in deras kunskaper och använda sig av dessa men samtidigt går 
det inte endast att lyssna på dem då de inte alltid vet förutsättningarna. Det framkom 
också att även om superanvändare kan vara bra på att upptäcka fel och problem innan 
övriga  användare  ligger  de  ofta  på  en  nivå  av  intresse  och  kunskap  dit  de  flesta 
användare  aldrig  når.  Det  är  värt  att  komma ihåg  så  att  inte  bara  de problem som 
uppmärksammas av dem kommer i ljuset.

Tillverkarna till de system som studeras verkar ha noterat att användarens medverkan är 
av vikt då de på olika sätt tar in information från användarna. Det finns ofta oberoende 
användarföreningar som anordnar möten där utvecklarna deltar och där förbättringar i 
systemen diskuteras. Utöver detta finns det i vissa fall forum på Internet dit användare 
kan gå in och kommentera och uppdatera sig om systemet, dels för att få hjälp men även 
för  att  lämna  synpunkter.  Företaget  Digpro  som  levererar  systemet  DP/Com är  ett 
exempel på ett företag som har ett uppskattat forum där de tar in och ger information. 
Det är bra att det finns möjligheter för användarna att komma till  tals och ta del av 
information. Väldigt ofta verkar det dock som om det är superanvändarna som är de 
enda som deltar vid användarträffar och som tar del av information. Det är förståeligt 
om det på ett företag anses ta för mycket tid att engagera sig på användarträffar och 
forum. Det kan dock vara bra för utvecklingen av systemet att användare som inte är så 
insatta får delta och uppmanas att göra det för att kunna belysa problem som en erfaren 
användare inte längre ser. Superanvändare och andra insatta användare som kommer i 
kontakt med leverantörer bör också uppmanas att vara ödmjuka inför de problem som 
övriga användare stöter på. Detta så att inte endast enskilda intressen kommer till tals 
utan även sådant som kan gynna verksamheten i stort. 

Vissa av de problem som uppstår på TN verkar stanna hos användaren som kanske inte 
anser att det är lönt att förmedla vidare. I andra fall kan det vara dyrt att lösa ett problem 
och det kvarstår därför. Vissa av systemen används av väldigt många företag och det 
kan då vara svårt att få igenom en specifik förändring och få med den i en uppdatering. 
Om det ändå ska göras får företaget själva betala för den förändringen. Ett alternativ kan 
vara att titta på möjligheten till att förändra arbetssättet för att på så sätt komma runt 
funktioner som saknas i ett system eller andra problem. Problem uppstår och det är då 
viktigt  att  dessa  problem  kommer  fram  och  åtgärdas  då  kontinuerliga  störningar  i 
arbetet kan försämra arbetssituationen och effektiviteten hos användaren.

Uppdateringar är något som sker kontinuerligt för alla system men de ändringar som 
görs  uppfattas  olika  för  olika  system.  Mest  påtagligt  har  varit  uppdateringarna  av 
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Xpower som har uppfattats som ett problem i större utsträckning än en förbättring. Vid 
intervjuerna  har  det  framkommit  att  uppdateringar  inneburit  att  det  har  tagit  några 
veckor innan användarna kunnat arbeta helt som vanligt igen. Detta har berott på att 
vissa funktioner  som vanligtvis  används har försvunnit  eller  flyttats.  I  vissa fall  har 
också nya buggar dykt upp som inte existerade innan uppdateringen. Det framstår som 
om uppdateringen inte har utförts med användarnas bästa i sikte. Problemet kan vara att 
användarna inte har uppfattat vad som är syftet  med uppdateringarna men att endast 
bättre  information  skulle  kunna  bättra  på  deras  uppfattning  och  ge  dem  en  bättre 
kontroll över vad som sker. Framförallt då minskad känsla av kontroll kan öka stressen 
hos användarna. 

I vissa fall där TN har köpt in ett system som har varit i ett relativt tidigt skede av 
utvecklingsprocessen har tydliga förbättringar i minskat antal buggar märkts i och med 
flertalet uppdateringar. DP/Com och Tracker utmärkte sig för att en markant förbättring 
i form av minskat antal buggar hade märkts. En användare tror att förbättringarna av 
DP/Com beror på att Digpro arbetar så hårt med förbättringar. Samtidigt anser en annan 
användare att Digpro har prioriterat fel genom att koncentrera sig mer på funktioner än 
på buggfixar. Återigen är det troligtvis mer och bättre information som behövs för att 
det ska uppfattas som om ett system ständigt förbättras och att rätt saker prioriteras. 
Något  som  med  största  sannolikhet  gäller  för  samtliga  system  då  uppdatering  och 
därmed förbättringar av systemen inte får de positiva kommentarer de borde få.

Stödet och utbildningen för användarna?
I modellen som är skapad av Karasek och Theorell (kompletterad av House) som Bengt 
Sandblad tar upp i sin artikel framkommer att en ökad kravbild inte ökar stressen om det 
bara finns tillräckligt  stöd och att  personen upplever  en känsla  av kontroll.  Det  har 
under  intervjuerna  dykt  upp några  fall  där  användarna  inte  upplever  att  de  har  full 
kontroll över systemet. Det handlar dels om att det kan vara svårt att överblicka Cenit 
och dels att Tracker lägger in alla månadens ronderingar i ett svep vilket kan ge en 
oöverskådlig  arbetsmängd.  I  Cenit  så  har  det  framkommit  att  det  kan vara svårt  att 
förstå hur systemet räknar och därför kan det vara svårt att lita på systemet. Det kan 
ibland krävas omräkningar för hand för att vara säker. Ett av de tydligaste problemen 
för Cenit, som visserligen för vissa hade fått en alternativ lösning, var möjligheten att få 
en bra överblick över alla kostnader i ett projekt. Detta kan ses som en stressfaktor då 
det kräver mer jobb för att få den överblick som skulle önskas. Det är dock inte säkert 
att det är systemet i sig som ger det här resultatet utan problemet kan ha att göra med 
det sätt som TN har valt att organisera sin ekonomi. Dessa kan ses som mindre problem, 
men  ändock  problem  som  kan  leda  till  minskad  känsla  av  kontroll  över  sin 
arbetssituation vilket kan leda till ökad negativ stress. 

I undersökningen som utfördes på fackföreningen Unionens begäran framkom ett visst 
missnöje mot att de undersökta inte hade fått tillräcklig utbildning. På TN varierar det 
mycket mellan olika system hur mycket utbildning användarna har fått och hur detta 
uppfattas. Som nämndes ovan finns det en bristande förmåga att överblicka systemet 
Cenit.  Detta beror mycket på att det är ett omfattande system som kan användas till 
många  olika  verksamheter.  Det  har  dock  även  nämnts  att  utbildningen  eller  den 
information som har givits, även om det inte har varit någon formell utbildning, har 
varit väldigt fokuserad på ett visst område. Det har inte givits någon bredare genomgång 
av systemet så det har varit svårt att skapa sig en helhetsbild. De har nämnts att det nu är 
på gång med en ny utbildningsrunda och det är då möjligt att de som önskar får den 
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kunskap som de vill ha. Det är dock ännu ej klart, vilket medför att en viss osäkerhet 
kvarstår hos vissa samt att systemet eventuellt underutnyttjas. 

Det är trots vissa undantag inte så många som känner att de har brist på utbildning vare 
sig de har fått någon eller inte, vilket är positivt. Utbildning kan dock som en person 
påpekar leda till ständig förbättring. Många av de system som har undersökts är väldigt 
komplexa och innehåller många smarta funktioner. För att de ska användas så behövs 
utbildning i någon form för att användarna ska lära känna dem. Som en användare av 
Tracker nämner så kan ett system förändras mycket vilket innebär att ny utbildning kan 
vara nödvändig även om utbildning har skett. 

Det  stöd  som  ges  kommer  oftast  från  superanvändare  eller  från  administrativ 
systemförvaltare och kontakten sker direkt med dem. Enligt den förvaltningsmodellen 
som håller på att  införas ska användaren kontakta helpdesk, om egen inläsning eller 
superanvändaren inte har möjlighet att ge hjälp. Som det ser ut idag skulle det kräva en 
förändring i beteendet hos framförallt Cenitanvändarna där en stor del av de intervjuade 
tar kontakt med administrativ systemanvändare vid problem. Det har även visat sig att 
superanvändarrollen  uppfattas  väldigt  olika  bland  olika  personer  och  att  rollen  har 
använts som behörighet i vissa fall och inte som någon stödjande person. Det framgår 
därigenom att  för att  följa den tänkta  modellen som har utformats för verksamheten 
krävs förändringar och tydlighet i hur det ska fungera. 

införandet av IT-systemen?
Forskningen vid Stanish Group i USA visar på hur stora IT-projekt ofta misslyckas 
utifrån tänkt plan. När de listar saker som är värda att tänka på för att lyckas handlar det 
om förberedelserna. Det ska vara användarmedverkan i projektet, förankring i 
organisationen om syfte och krav, tydliga och realistiska krav, god planering, små 
projekt eller stegvis utveckling, tydlig vision och mål samt utnyttjande av beprövad 
teknik. Sandblad tar upp den viktiga aspekten av att ett nyinförande ska ses som en 
verksamhetsutveckling inte bara en systemutveckling och att användarna ska få 
tillräckligt med stöd. 

För de aktuella systemen på TN så har de intervjuade inte alltid arbetat på platsen vid 
införandet av systemet, vissa har också varit mer insatta än andra genom någon form av 
medverkan.  Det  har  alltså  inte  alltid  framkommit  något  under  intervjuerna  om hur 
införandet av det studerade systemet har gått till eller uppfattades. 

Bland GIS-systemen så var det för DP/Com som någon uppfattning om införandet dök 
upp. Det som framkom var att systemet valdes för att det första valet Xopto från Tekla 
inte uppnådde det som önskades av ett system och att det skulle bli dyrt och osäkert att 
nå dit. DP/Com som blev alternativet fungerade heller inte perfekt i början. Det var ett 
segt system med många buggar som inte nådde upp till de önskemål som fanns. Det är 
möjligt att de problem som uppstod berodde på brister i införandeprocessen och att en 
bättre förstudie hade visat att systemet inte var färdigt för deras krav ännu. 

För  Cenit,  Tracker  och  CS-Transmission  var  det  fler  kommentarer  och  åsikter  om 
införandet. Cenit där en intervjuad hade varit delaktig upplevde att Fujitsu lyssnade och 
tog till sig av deras förslag. Flera av de andra intervjuade uppfattade också att även om 
införandet gick långsamt och att det fanns ett motstånd så gick det relativt smärtfritt. 
Det nämndes dock vissa brister i form av dålig insikt i verksamheten. Något som i så 
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fall  troligtvis  skulle  ha  kunnat  undvikits  genom  bättre  ställda  mål  och  syfte  med 
systemet. Den ansvarsbeskrivning för projektörer som skrevs i samband med införandet 
skulle kunna vara ett bra försök att länka ihop verksamheten med systemet. Det fanns 
dock fortfarande brister i processen då personerna inom projektering inte involverades. 
Det är annars en bra intention att strukturera arbetet med systemet i åtanke så att inte en 
arbetsuppgift går på tvärs med hur systemet fungerar.

För Tracker som delvis har utvecklats tillsammans med TN finns det ändå brister även 
om användarna upplevde att det överlag gick smidigt. TN har inte lyckats förmedla hur 
arbetet fungerar för dem som ska använda systemet . En användare påpekar det som att 
utvecklarna inte har tillräcklig kunskap om branschen och att systemet därför inte alltid 
överensstämmer med verkligheten. För företag som beställer är det dock delvis deras 
ansvar  att  förmedla  hur  de  arbetar,  för  att  få  systemet  att  stämma  överens.  Det  är 
troligtvis  bra  att  påpeka  för  utvecklarna  att  det  är  önskvärt  med  en  iterativ 
utvecklingsprocess där användarna får utvärdera grafiska förslag från ett tidigt stadium 
liksom att följa Gulliksens och Göranssons övriga förslag.

Införandet av CS-Transmission pågår fortfarande och det är möjligtvis därför som det är 
där som mest kritik har kommit fram. Kritiken handlade om krav som hämtats från ett 
annat företag, dålig kommunikation som innebar att viktiga krav togs bort samt att det 
uppfattades som om det fanns en överdrivet positiv inställning till systemet innan det 
hade använts. Till det positiva hör att flera användare har deltagit vid workshops efter 
att systemet har köpts in för att få fram det som önskas. Som det framgår i tidigare 
studier så är det viktigt med tydliga krav och mål, användarmedverkan samt förankring i 
organisationen. Eftersom kraven har hämtats in utifrån finns en risk att de inte stämmer 
överens med ens egna krav samt att det andra företaget kan ha ställt dåliga krav. Att 
användare är skeptiska trots visst deltagande i processen tyder på att användarnas behov 
inte har varit i fokus. Användarna har åtminstone inte lyckats bli fullt införstådda med 
systemets positiva egenskaper under införandeprocessen. 

Användbarheten i IT-systemen?
Användbarheten studeras utifrån Nielsens teorier  och definitionen av användbarhet  i 
ISO-9241-11 och dess vidare blick kring användningssammanhang. Av de system som 
undersöktes så uppfattades ett system och en del av ett system som väldigt enkla att ta 
till sig, Mcom och Tracker. Dessa ansågs i princip så lättillgängliga att användaren, om 
allmän datakunskap fanns och kunskap om verksamheten, kunde sätta sig ner och arbeta 
med dem utan någon större utbildning. De övriga systemen ansågs vara mer komplexa 
med diverse svårigheter  och någon form av tröskel som användaren var tvungen att 
komma  över  för  att  ta  till  sig  dem.  Användningssättet  påverkade  svårighetsgraden, 
oftast berodde det på ifall systemet skulle användas till att hämta information eller om 
förändringar skulle göras inne i systemet. Att hämta information ur ett system ansågs 
oftast vara relativt enkelt att lära sig, medan det krävdes betydligt mer kunskap för att 
kunna  utföra  förändringar  och  för  att  lägga  in  information.  Flera  gånger  påpekades 
också datorvanan som en faktor huruvida ett system var lätt att ta till sig eller inte. Att ta 
reda på vilka som kommer att använda ett system kan därför vara viktigt för att förutspå 
om ett system kommer att accepteras och fungera eller inte. Användarens datorkunskap 
kan framförallt påverka vilken tid och ansträngning som är nödvändig att lägga ner på 
information  och  utbildning  till  användaren  för  att  snabbt  få  upp  den  personens 
effektivitet.
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Effektiviteten bedöms utifrån de svårigheter och hinder som användarna stöter på i sitt 
vardagliga arbete i systemet. Detta är något som skiljer sig åt inom systemet beroende 
på vilket sätt som det används. För Xpower så ansågs systemet fungera väldigt bra med 
driftmodulen och för dem som använde den. Däremot fanns det kommentarer om att det 
kan bli bättre som projekteringsverktyg.  DP/Com ansågs bli effektivt när användarna 
väl hade satt sig in i systemet, dock kan det ses som mindre effektivt att de inte kan ha 
all dokumentation i ett system utan måste använda sig av tre. VabasDuf gav ett annat 
intryck än de två övriga GIS-systemen då kartan låg i ett separat system som var det 
enda som många kom i kontakt med. Bristen i effektivitet finns också där att det krävs 
en separat uppdatering för att göra information tillgänglig för driftpersonalen, vilket ger 
ett onödigt arbetsmoment.

Mcom levererade  den  information  som önskades  på  ett  tydligt  och  klart  sätt  vilket 
uppskattades och gav en lätthet i att ta till sig informationen. Effektivitetsmässigt fanns 
det dock en annan brist i leveransen av information vilket till stor del skedde genom att 
en  koppartråd  drogs  med  fjärrvärmeledningen.  Vissa  modem  som  denna  lösningen 
krävde  krånglade  och  det  krävdes  därför  en  del  extraarbete.  Custcom  tog  in  sin 
information via radiolänkar och kunde även via systemet koppla till och från strömmen 
för kunderna vilket är väldigt effektivt jämfört med att åka hem till  kunderna för att 
utföra  samma sak.  Att  systemet  inte  är  helt  logiskt  kan dock minska  effektiviteten, 
framförallt om fler kommer att använda systemet.

Vissa delar av Cenit krävde så kallad handpåläggning för att det skulle fungera vilket är 
negativt  ur  effektivitetssynpunkt.  Även vid  uppföljning  av  projekt  fanns  det  tydliga 
brister  som ökade  tidsåtgången  för  användarna.  Det  positiva  var  dock  att  systemet 
hjälpte till att få en överblick över projekten. För delsystemet Tracker fanns det riktigt 
positiva  i  att  de  kunde  ta  del  av  information  vart  de  än  befann  sig  samt  att 
driftpersonalen även kunde se vilka arbeten som ingen hade åtagit sig och därigenom 
hjälpas åt med dem utan att någon samordnare behövs. 

CS-Transmission ansågs svårare och mindre effektivt en vissa av de system som hade 
använts tidigare. Det krävdes fler knapptryck och var allmänt krångligare att få fram 
den  information  som önskades.  Till  det  positiva  för  effektiviteten  hör  dock  att  ett 
gemensamt system istället för flera olika gjorde det möjligt för en person att ta fram 
information om flera olika verksamheter för en kunds räkning. 

På  punkten hur lätt systemet var att komma ihåg så hade inte alla intervjuade någon 
uppfattning.  Det  fanns  dock personer  som hade  svårigheter,  bland annat  några  som 
använde sig av en lathund för arbetsuppgifter de inte gjorde så ofta. Användandet av 
lathund dök främst upp bland Xpower och Cenitanvändare. En Cenitanvändare nämnde 
också att  han inte  använde systemet  så mycket  i  början och att  det  då var svårt  att 
komma  ihåg  från  gång till  gång.  Det  framkom alltså  vissa  tillfällen  då  användarna 
behövde använda hjälpmedel  för att  kunna använda systemet.  Överlag så verkar det 
dock  inte  vara  något  större  problem  för  användarna,  inget  som  tillräckligt  många 
reflekterade över för att det ska anses vara ett irriterande inslag i deras arbete.

Utöver Mcom och Tracker, som ansågs lättanvända, så krävde de andra mer kunskap 
om systemet och om verksamheten för att göra rätt. Det är visserligen en förutsättning 
för arbetet att ha viss kunskap, men det finns några exempel på saker som ändå kan öka 
risken att göra fel. I DP/Com blev det fel om du inte ritar upp eller tar bort nätet i den 
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ordning  det  byggs,  vilket  kunde  medföra  att  systemet  hänger  sig  eller  att  andra 
svårigheter uppstår. Det har också hänt att personer tog bort en längre sträcka än som 
var tänkt utan att märka det, vilket innebär att felet följer med och kan dyka upp som ett 
problem i ett senare skede. I Xpower är det krångligt att projektera för fjärrvärme med 
en  filöverföring  som  kan  orsaka  fel  och  extra  arbetsbörda.  I  Cenit  finns  det 
valmöjligheter  som inte  bör användas  då de orsakar  problem,  vilket  innebär  samma 
problem som för DP/Com. Problemen syns först i ett senare skede och blir därmed en 
extra  arbetsbörda  för  någon annan.  Alternativt  upptäcks  inte  felet  utan  kvarstår  och 
orsakar eventuellt beräkningsfel för andra områden. För Custcom nämndes att det går 
att  göra fel  och att  det  finns en brist  i  att  det  finns  för  få  behörighetsnivåer,  vilket 
medför  att  det inte går att  hindra användare att  begå fel  genom att  begränsa dennes 
behörighet. För alla dessa system finns det dock olika typer av backuper både i systemet 
och i organisationen för att kunna återgå efter ett större fel och det finns i vissa fall 
inbyggda spärrar som gör det svårare att göra fel från början. Likaväl går det att peka på 
olika  problem som kan minska effektiviteten  med systemet  och skapa irritation  hos 
användarna. Problem som kostar pengar genom den extra tid som krävs för att städa upp 
och ordna efter att ett fel har begåtts. Det är också i vissa fall möjligt att begå fel som 
kanske inte dyker upp förrän i ett senare skede när det kanske är för sent att rätta till. 

Utifrån  användningssammanhang  så  finns  det  i  studien  både  kommentarer  och 
observationer om den fysiska miljön och vilka problem och positiva bilder som finns 
där. Superanvändaren för Xpower kommenterade att datorprestandan på TN alltid låg 
strax  under  vad  som ansågs  nödvändigt  enligt  leverantörens  rekommendationer.  De 
övriga användarna som intervjuades upplevde dock att deras utrustning fungerade bra. 
DP/Com uppskattades för att systemet kördes via en webbläsare och inte installerades 
lokalt och därmed var möjligt att köra från vilken dator som helst inom nätverket. Det 
hade funnits en ordentlig seghet i det systemet men den hade minskat drastiskt när de 
hade bytt servrar, vilket var en klar förbättring av den fysiska miljön.

VabasDufs  användare  kommenterade  inte  den  fysiska  miljön  eller  utrustningen men 
användarna av MapInfo nämnde att  det  var väldigt praktiskt att  de hade tillgång till 
bärbara datorer så att de kunde få fram information om ett område direkt på plats. Att 
använda datorer direkt på plats var också en stor fördel för driftpersonalen som använde 
Tracker. Tracker är installerat på små netbooks som de har med sig och kan därigenom 
arbeta  mer  effektivt.  De  har  dessutom  genom  datorerna  möjlighet  att  utföra  mer 
arbetsuppgifter  som att styra och kolla status för fläktsystem och är därmed av stort 
värde.

För att projektera nya ledningar så är det endast verksamheten el som kan använda sitt 
GIS-system fullt ut medan VA och Fjärrvärme måste använda sig av Autocad för att dra 
ledningar. Verksamheten Bredband skulle teoretisk kunna använda endast DP/Com för 
att projektera men diverse beslut och svårigheter under systemets första år gjorde att 
Autocad och Excel idag används utöver GIS. Det framkommer här hur viktigt det är att 
det finns en klarhet i vad systemet ska användas till och att det lever upp till de kraven. I 
fallet  DP/Com skapades andra strukturer som nu kan vara svåra att  ändra på för att 
systemet  inte  var  fullt  kompatibelt  från  början  och  därför  blir  systemet  mindre 
användbart.  Det  samma gäller  för  Xpower  för  fjärrvärme,  där  har  också  alternativa 
vägar skapats då systemet inte har kunnat tillgodose de behov som anses finnas, vilket 
sänker användbarheten. För projektering av elnät i Xpower finns inte samma problem 
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och systemet kan därför anses ha högre användbarhet för den verksamheten, även om 
det även där finns brister. 

De två mätvärdesinsamlingssystem som finns uppskattas av användarna. Custcom har 
däremot kommenterats som svårt att förstå och svårt att få en överblick över, vilket har 
en negativ inverkan på dess användbarhet. Detta kan framförallt bli ett problem om fler 
användare  skulle  tillkomma.  Användare  som vill  få  ut  nyttan  av  systemet  utan  att 
engagera sig allt för mycket i systemet.

Cenit  används  till  vitt  skilda  områden  och  har  därför  en  hög  användbarhet  i  vissa 
sammanhang och låg i andra. Till det negativa hör att det kan vara svårt att komma ihåg 
systemet och svårt att få en överblick över vissa områden. Detta leder till att det finns en 
viss  osäkerhet  kring  systemets  funktion.  Till  det  positiva  hör  att  det  hjälper  till  att 
strukturera upp projekt och hjälper vissa av användarna att få en överblick över dessa. 
Systemet  har  också  en  viss  igenkänningsfaktor  som underlättar  för  nya  användare. 
Ärendesystemet  Tracker  och  möjligheten  att  ha  med  sig  en netbook ses  som något 
väldigt positivt. Visserligen har det funnits problem kring kunskapen om verksamheten 
hos de som har skapat systemet men det framstår ändå som om det tillför mycket för att 
underlätta  arbetssituationen.  Tracker  uppfattas  också  som  väldigt  lättanvänt  vilken 
ytterligare ökar dess användbarhet.

CS-Transmission har inneburit en stor förändring för vissa medan andra är vana och har 
använt systemet tidigare. Till det positiva ur användningssammanhang är att genom att 
ha ett gemensamt system kan fler hjälpa till och utföra samma uppgifter. Användarna 
behöver inte längre fråga andra i samma utsträckning om en kund vill få fram uppgifter 
om både  el  och  fjärrvärme.  All  data  går  nu  att  få  fram i  samma  system.  Det  nya 
systemet  uppfattas  dock  som svårare  än  de  gamla  för  dem som har  bytt  med  mer 
bläddrande och sämre översikt, vilket för vissa gör det mindre effektivt. Uppbyggnaden 
av systemet kräver att många olika flikar öppnas vilket gör att systemet uppfattas som 
lite svårt att ta till sig. Det krävs av användarna att de brukar systemet ett tag för att sätta 
sig in i logiken. 
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Slutsatser och förslag på förbättringar
Det är genom insamling och genomgång av material samt genom närvaron på företaget 
som slutsatserna har framkommit. Genom en filtrering av tidigare forskning och teorier 
som visar på liknande problem och möjligheter till förbättringar.

Problem, uppdateringar och förbättringar
Det finns problem inom samtliga system som användarna stöter på i sitt dagliga arbete 
men det är fler på vissa områden än andra. Vissa av dessa skulle kunna undvikas och 
andra kan vara svårare att komma åt.  Med tanke på att det oftast är superanvändarna 
som är aktiva vid användarträffar eller som har kontakt med leverantörerna kan det vara 
värt att notera att de inte alltid representerar den stora massan. De kan missa saker som 
framstår som självklara med deras ofta högre kompetens i systemet och alla problem 
verkar  därför  inte  komma  fram  i  ljuset.  Det  är  mycket  möjligt  att  den  nya 
förvaltningsmodellen  kan  belysa  fler  vardagliga  problem  genom  att  alla  problem 
registreras.  Det är  då viktigt  att  denna information används för att  förbättra  för alla 
användare  och  göra  systemen  mer  användbara  och  anpassade,  efter  företagets 
verksamhetsmål. 

Uppdateringarna av systemen har i bästa fall inte märkts av och i värsta fallen setts som 
en  tillfällig  försämring.  Där  finns  det  mer  att  önska  framförallt  i  form  av  bättre 
information. Om förändringar av funktioner kommer att finnas med vid en uppdatering 
bör  information  om  detta  lämnas  ut  på  förhand,  med  en  förklaring  om  vilka 
förbättringar det kommer att innebära. Vid större förändringar kan det dessutom vara 
nödvändigt med en mer detaljerad genomgång där de nya funktionerna visas upp och 
där det förklaras på vilket sätt dessa kan ersätta gamla. Målet bör alltid vara att få ut 
mest möjligt av en förändring av ett system så att det ses som en förbättring. I de fall då 
det  endast  rör  sig  om  buggrättningar  bör  även  detta  meddelas,  så  att  användarna 
uppmärksammas på vilka funktioner som nu fungerar som de ska. Detta så att det är 
tydligt vad som kommer att ske samt att uppdateringen ses som något positivt.

Stöd och utbildning
Alla intervjuade har någon de vänder sig till  om de har något problem eller behöver 
hjälp på något annat sätt. Ofta var det någon med något ansvarsområde inom systemet 
men det fanns även andra personer som hjälpte till.  I  nuläget  söker inte användarna 
hjälp efter någon modell utan de frågar den som de vet kan hjälpa dem. Detta är något 
som behöver arbetas med om förvaltningsmodellen är tänkt att följas. I vissa fall visste 
heller inte den utsedda superanvändaren riktigt vad deras roll innebär och bidrar därför 
inte i så stor utsträckning som skulle vara möjligt. Superanvändare och övriga personer 
med specifika roller måste vara införstådda med vad det innebär att ha sin roll. Detta för 
att användarna ska kunna känna att de vet vart de ska vända sig för att få hjälp och stöd 
och att de vet vilken hjälp de har att förvänta sig. Genom att använda sig av den modell 
som  har  byggts  upp  är  det  också  möjligt  i  större  utsträckning  överblicka  vanliga 
problem och hur användare beter sig. Denna information kan användas för att förbättra 
och effektivisera systemen och sättet som de används på.

Utbildningen  verkar  i  stort  sett  fungera  efter  belåtenhet  för  användarna,  men  några 
undantag finns dock. Främst är det för Cenit som användarna har uppfattad utbildningen 
bristfällig. Det utbildningen kan ge är en ökad förståelse och tilltro till systemet och vad 
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det kan göra. Dessutom medför utveckling av systemen att fler uppgifter kan utföras 
med  hjälp  av  nya  funktioner.  För  att  dessa  ska  kunna  användas  krävs  det  att  de 
förmedlas  på ett  sådant  sätt  att  användarna  tar  till  sig  dessa,  vilken kan ske genom 
utbildning. 

Införande
Tidigare forskning har visat på hur viktig införandeprocessen och förberedelserna är för 
ett  lyckat  projekt. Det kan även märkas på TN där införandeprocessen skulle kunna 
förbättras.  Framförallt  framstår  det som om det  behövs mer förberedelse  och analys 
innan ett system väljs. Det har under arbetet med studien framkommit hur svårt det är 
att göra några större förändringar av ett system när det väl är valt och ännu svårare när 
det är på plats. Då systemet ofta är tänkt att användas under ett antal år framöver är det 
därför lämpligt att ha verksamhetens framtida plan i åtanke då ett system väljs så att 
systemet kan främja de målen. 

För  att  inte  problem kring  syftet  med  systemet  ska  uppstå  eller  oklarheter  om hur 
användarna ska arbeta i det nya systemet måste även sådant förberedas för innan ett 
system väljs. Genom att användarna deltar i planeringen är det möjligt att få fram hur 
dagens  arbetssätt  ser  ut.  När  den  bilden  är  klar  är  det  lättare  att  få  fram  hur 
morgondagens  arbetssätt  ska  se  ut  och  vilket  system  som  kan  tänkas  passa.  Som 
påpekades i den tidigare forskningen så ska ett införande av ett nytt system ses som en 
verksamhetsförändring. Om det är klart från början att förändring i arbetssättet kommer 
att ske blir det troligtvis mindre påfrestande för användarna än att själv upptäcka att det 
inte  fungerar  att  arbeta  som förut.  Detta  kan  även  leda  till  en  större  acceptans  för 
systemet. Om det accepteras att ett nytt system innebär en verksamhetsförändring är det 
lättare att fokusera på övergripande mål och förbättringar som önskas uppnås genom att 
införa systemet istället för att endast fokusera på tekniska krav.  

Användbarhet
Ökad användbarhet hos ett system förbättrar effektiviteten, minskar risken för onödig 
stress hos användarna samt minskar risken för att kostsamma och riskfyllda fel begås. 
Användbarhet är minst sagt något som kan förbättra verksamheten och det finns saker 
att anmärka på i detta fallet. Vissa saker kan förbättras genom att problem lyfts upp till 
ytan och rättas till och andra kan försvinna genom bättre information och kunskap om 
systemen. Det är dock svårt att göra större förändringar på de system som finns utan det 
viktigaste  är  att  användbarhet  och användarna finns med i  tankarna  och projekt  vid 
inköp av nya system. Det är också viktigt att tänka på att användbarhet inte är något 
som läggs till ett system som funktion. Användbarhet bör vara kärnan i ett system för att 
hela  begreppet  handlar  om  att  systemet  ska  underlätta  för  användaren.  Genom  att 
använda sig av ISO-definitionen, Nielsens teorier och ta in information från användarna 
är det möjligt  att köpa in system som är mer användbara. Användbarhet i system är 
viktigt men om begreppet användbarhet känns otydligt kan det vara bra att fokusera på 
de enskilda delar som leder fram till användbara system. System som är lätta att lära, 
effektiva  att  använda,  lätta  att  komma  ihåg,  som  det  är  svårt  att  begå  fel  i,  som 
uppskattas av användarna och som befinner sig i ett bra användningssammanhang.
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Avslutande diskussion
Studien har pågått under ett halvt år vilket ibland kan kännas som en väldigt lång tid 
och ibland som en väldigt kort tid. Utifrån det syfte som arbetet har haft så har flera av 
frågeställningarna blivit besvarade. Den punkt som skulle ha kunnat få ett bättre svar rör 
användbarheten i systemen. För att få en riktig klarhet är troligtvis olika typer av tester 
den metod som ger bäst svar. Att endast intervjua användarna ger inget dåligt svar men 
ett otydligare och inte lika definitivt. I efterhand framstår det också som en möjlighet att 
vid intervjutillfället baka in ett mindre test och på så sätt få ut båda delarna. Det är en av 
de saker som jag kan ta med mig inför framtida uppdrag. Som helhet anser jag dock ha 
fått  fram intressant  och  viktig  information  om hur  systemen  och arbetet  kring  dem 
uppfattas på företaget, samt vad som kan bli bättre. 
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Fortsatt forskning
Under arbetet har jag stött på olika teorier om hur IT-system lönar sig och hur det är 
möjligt att göra prognoser för att ekonomiska kostnader för införande av ett system. Då 
ekonomi alltid har en central roll inom företagsvärlden vore det intressant att utforma en 
modell som beräknar de ekonomiska vinster som kan tänkas göras genom olika typer av 
användbarhetssatsningar.
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Bilaga 1 

Intervjumall

Om användaren

o Kan du berätta om vad du gör?
o Vilken avdelning sitter på och har det blivit någon förändring i och med den nya 

organisationen?

Om systemet och nyttan

o Kan du berätta om ett typiskt scenario när du använder systemet och vad du gör?
o Har du en bra överblick av systemet?
o På vilket sätt underlättar systemet arbetet?

Införandet

o Jobbade du här när systemet infördes och var du på något sätt delaktig i 
införandet?

o Hur tycker du att det fungerade?

Utbildning och förbättringar

o Har du fått någon form av utbildning och sedan vidareutbildning?
o Har utbildningen i så fall vart anpassad efter ditt arbete eller mer generell?
o Har du fått förslag och råd eller tips på nya sätt att använda systemet?
o Hur tycker du att det fungerar vid uppdateringar av systemet.
o Har du vart med på något användarföreningsmöte och i så fall hur funkade det?

Problem och stöd

o Har du några problem med systemet?
o Lägger du ned mycket tid på strul med systemet?
o Finns det situationer som upplevs som ”utöver det verkliga arbetet” som orsakas 

av systemet? 
o Upplever du att problem som du har oftare beror på systemet eller på en brist i 

kunskapen om systemet?
o Känner du att du får ett fullgott stöd till systemet eller måste du lösa mycket 

själv?
o Vem ger i så fall stöd? (Systemägare, ad systemförvaltare, mm?)

Integration

o Samarbetar systemet med andra system? 
o Överför ni filer från andra system?
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Användbarhetsfrågor

Det finns en ISO-definition kring användbarhet och som ger användbarheten i ett 
system som: ” Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 
produkt för att uppnå ett specifikt mål, med ändamålsenlighet , effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.”

o Utifrån den definitionen skulle du säga att systemet är ett användbart system?

o Om du försöker minnas när du lärde dig systemet. Skulle du då säga att det är ett 
svårt system att ta till sig? Var det en hög tröskel in i systemet? 

o När man väl har kommit in i det är det då logiskt så att man förstår andra delar 
av systemet eller måste man lära sig varje enskild del?

o Efter sommaren eller andra tillfällen då man har varit borta ett tag, är det då 
svårt att komma in i systemet igen?

o Upplever du att du eller andra du vet blir stressad av att systemet inte fungerar 
som du vill eller att det går långsammare än man tänker sig?

o Vad blir resultatet av att man missar att lägga in något eller råkar lägga in något 
fel? Händer det?

o Uppskattar du systemet, tycker du om att arbeta i det?

o Kan du visa systemet?
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