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Sammanfattning 

Misslyckade IT-satsningar är idag väldigt vanliga och ofta väldigt kostsamma. Det är därför 

viktigt att använda sig av bra systemutvecklingsmodeller och kompetent personal. Uppsatsen 

syftar till att söka svar på vad Polisen misslyckats med i systemutvecklingen av SiebelPUST och 

varför man valde just Siebel som plattform. För att ta reda på detta har en fallstudie utförts där 

data samlats genom dokumentanalyser, utförda intervjuer och enkäter. Sedan har Siebelprojektet 

analyserats utifrån Beynon-Davies (2009) modell för dimensioner av misslyckande. 
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1 Inledning 

Första kapitlet presenteras ämnet och avhandlingens forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget är andelen lyckade IT-satsningar förvånansvärt låg och, omvänt, andelen misslyckade 

IT-satsningar förvånansvärt hög. Enligt The Standish Group var endast 39 % av nya IT-

satsningar lyckade, vilket innebär att de levererats i tid, inte överskridit budget och har alla 

funktioner som avtalats. 43 % anses delvis misslyckade, vilket innebär att systemen antingen var 

försenade, hade överskridit budget eller inte innehåller alla funktioner som avtalats. Dessutom 

var 18 % helt misslyckade, vilket innebär att utvecklingen av systemet inte slutförts. (The 

Standish group 2013) 

 

Mot denna bakgrund vore det intressant att undersöka ett system som anses misslyckat av en 

eller flera anledningar. Det systemet vi valt att undersöka noggrannare är Polisens IT-satsning 

SiebelPUST (Siebel är namnet på plattformen och PUST står för Polisens UtredningsStöd), ett 

system som nu avvecklats och uppges kostat skattebetalarna 160 miljoner kronor. 

(Rikspolisstyrelsen 2014) 

 

När vi hörde summan som lagts ner i SiebelPUST, ansåg vi att det skulle vara spännande och 

intressant att ta reda på anledningar till hur, varför och på vilka sätt denna IT-satsning 

misslyckats. Tydligt är att projektet gått över budget, men vilka aspekter i övrigt gjorde att det 

inte blev en lyckad satsning? Enligt Beynon-Davies utvärderingsmodell (se avsnitt 3.7) kan man 

dela upp misslyckade IT-satsningar i tekniska, projektrelaterade, organisatoriska eller 

miljömässiga misslyckanden (Beynon-Davies 2009). I vilka av dessa aspekter har SiebelPust 

misslyckats och i vilka har systemet varit lyckat? Det ska vi ta reda på. 

 

En intressant aspekt i frågan om SiebelPUST är att JavaPUST, som är föregångaren, bara hade 

varit i användning i några månader och fungerat bra innan man valde att satsa på att bygga exakt 

samma funktioner på en annan plattform (Siebel). I detta byte var man tvungen att gå från 

skräddarsytt, vilket befrämjar användarvänlighet, till att anpassa verksamheten efter ett 

standardsystem. Borde man ha kunnat förutse problem innan man gjorde den satsningen? Vi 

behandlar detta i avsnitt 7. 
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Redan i förstudierapporter uppkommer åsikter om hur passande Siebel som standardplattform är, 

tillexempel nämner Sahlander (2011):  

 

”Siebel är en oprövad produkt hos RPS. Tidigare projekt med syfte att (i ett betydligt enklare 

sammanhang) använda Siebel för att bygga ersättningssystem för två gamla och numera ostabila 

applikationer (VÄS/DS) fick avbrytas och kunde ej produktionssättas.” 

 

Målet med satsningen SiebelPUST var bland annat att med hjälp av ny teknik i form av mobila 

lösningar kunna effektivisera utredningsåtgärder som snabbt kan utföras på brottsplatsen av polis 

i yttre tjänst. I och med denna förändring skulle man slippa föra in rapporter skrivna på papper i 

systemet vid slutet av varje arbetsdag och på så sätt bli effektivare. 

 

Tanken med tidseffektiviseringen var att Polisen skulle få mer tid att synas i yttre tjänst och 

fokusera mer på brottsbekämpning (EY 2013). I och med den nya satsningen bytte man plattform 

från JAVA till Siebel. Innan bytet av plattform gjordes enligt EYs slutrapport ingen grundlig 

analys av vilka möjliga fördelar Siebel har jämfört med andra tänkbara system. Det finns alltså 

inget underlag för varför Siebel valdes som standardplattform för PUST (EY 2013).  

 

Hade Polisen kunnat undgå det här misslyckandet genom att göra en grundlig analys av Siebel 

som plattform? Läser man denna artikel som är publicerad i Computer Sweden så låter det som 

att somliga är av den åsikten. 

 

“Siebel inte är ens ett ärendehanteringssystem, vilket man möjligtvis trodde när man köpte det. 

Det är i grunden verktyg i crm-familjen, alltså avsett till exempel för att säljare ska vrida och 

vända på kunddata för att kunna hitta nya säljmöjligheter.” 

(Tallungs & Josefsson 2014) 

 

CRM-system kännetecknas av att det är enkelt att utnyttja den information som registrerats i 

systemet, vilket istället fått motsatt effekt i detta fall då Polisen fått svårare att registrera och få 

tillgång till information. Gamla IT-systemet JavaPUST var enklare att söka i än nya SiebelPUST. 

(EY 2013) 
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1.2 Problembeskrivning 

Som nämns i bakgrunden ovan är det få IT-satsningar som är helt lyckade. Endast 39 % anses 

lyckade (The Standish Group 2013). Det är inte lika tydligt vad som gör att IT-satsningar oftast 

fallerar. Därför vore det intressant att granska ett projekt närmare för att få mer klarhet i 

komplexiteten kring systemutvecklingsprojekt och vad som kan ge upphov till problem. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att besvara vilka faktorer som ledde till nedläggning av SiebelPUST. 

Vilka delar av projektet har misslyckats? Varför bytte man från skräddarsytt till 

standardplattform? 
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2 Polisens nuvarande och tidigare ärendehanteringssystem 

2.1 Beskrivning av SiebelPUST 

Från regeringen har Polisen fått ett tydligt uppdrag att förbättra sitt verksamhetsresultat, samt 

utveckla sitt brottsförebyggande arbete. Polisen skulle dessutom bli mer synlig och mer 

tillgänglig för allmänheten (Kommunikationsavdelningen på Rikspolisstyrelsen 2010). 

Närvarande poliser förhindrar brott och förbättrar brottsutredningen som i sin tur ger ökad 

trygghet för medborgare. Polisen har högt ställda krav på sin verksamhet, bland annat på kvalitet, 

rättssäkerhet och effektivitet. Kvalitetskraven går ut på att Polisen ska uppfylla medborgarnas 

förväntan på tillgänglighet, snabb handläggning av brott och trevligt bemötande. 

Effektivitetskraven går ut på att handlägga och lösa brott snabbt och korrekt. Dessutom strävar 

polisen efter att hela tiden utveckla sitt arbete och rutiner för att nå så effektiva resultat som 

möjligt. För att nå dessa högt ställda krav ansåg Polismyndigheten att det var av stor vikt att 

investera och utveckla verksamhetsstödet. (Svensson 2011) 

 

Men detta uppdrag inleddes planeringen och utvecklingen av Polisens nya utredningsstöd 2009. 

Pilotdriften av PUST startades i Östergötland den 8 oktober 2010 och pågick till mars 2011. När 

pilotdriften var klar och godkänts togs PUST i drift av alla Polismyndigheter i landet. 

(Kommunikationsavdelningen på Rikspolisstyrelsen 2010) 

 

PUST utvecklades i etapper under flera års tid. I början behandlade PUST endast utvalda 

mängdbrott och skulle allt eftersom omfatta samtliga brottstyper, det innebar på sikt att PUST 

skulle fasa ut och ersätta de gamla systemen för avrapportering och utredning. PUST blev 

därigenom en del av rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), vilket syftar till att 

effektivisera och digitalisera handläggningen av brottsmål genom hela rättskedjan. 

(Kommunikationsavdelningen på Rikspolisstyrelsen 2010) 
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PUST är benämningen på det mobila utredningsstödet som skulle användas ute på fältet. Det 

skulle inte bara vara en teknisk förändring utan även en förändring och utveckling av arbetet 

inom Polisen. PUST skulle förenkla rapporteringen av brott genom att utreda brottet på plats för 

att i sin tur minska antalet överlämningar, vilket innebär mindre pappersarbete. Rapporteringen 

skulle ske direkt i systemet istället för att använda sig av anteckningsblock som sedan manuellt 

skulle rapporteras. Med hjälp av PUST skulle man ha möjlighet att hämta, skicka och registrera 

informationen ute på fältet (Budskap kring Polisens nya utredningsstöd). Längre versionen, 

2011). Med hjälp av den nya tekniken får Polisen möjlighet att arbeta i närhet av händelsen samt 

rapportera och göra klart arbetet på brottsplatsen. Med denna kombination av bästa tänkbara 

arbetssätt och teknik skall polisens arbete effektiviseras genom att vara mer synlig för 

allmänheten och klara upp flera brott, vilket skulle spela en betydande roll i mängdbrottsarbetet. 

(Svensson 2011) 

Tidsåtgången har dokumenterats noggrant för registrering av olika brott i det nya systemet. På 

bilden nedan visas resultatet av de mätningar som genomförts där man mätt hur lång tid 

avrapportering av olika brott tagit. (EY 2013) 

 

 

Figur 1 Avrapporteringstider. Visar olika typer av brott och genomsnittstiden för registrering 

av dessa i IT-systemet SiebelPUST (EY 2013). 



6 
 

2.2 Polisens tidigare utredningsstöd 

Polisens första utredningsstöd kallas för RAR (Rationell AnmälningsRutin) och DurTVÅ och är 

de utredningsstöd som huvudsakligen användes även under och parallellt med SiebelPUST 

införande. När SiebelPUST var fullt infört var tanken att RAR och DurTVÅ helt skulle fasas ut 

och ersättas av SiebelPUST. (Kommunikationsavdelningen hos Rikspolisstyrelsen 2010) 

2.2.1 Rationell anmälningsrutin (RAR)  

RAR är ett system som används till att rapportera brottsbalksbrott och andra händelser som inte 

är brott såsom förlorat gods, dock inte trafikbrott. kriminalbrott. RAR består av olika delar, 

allmänt diarium(A-diarie) samt ett trafik diarium(T-diarie). (Intrapolis 2014:1)  

2.2.2 Datoriserad utredningsrutin tvångsmedel (DurTVÅ) 

DurTVÅ är ett system som användes till att rapportera samtliga brottsutredningar förutom 

trafikbrott. I DurTVÅ redovisas samtliga dokument som förekommer i en brottsutredning. Syftet 

med DurTVÅ var att ge effektivt stöd i brottsutredningar där personuppgifter behandlas. 

DurTVÅ skulle ge stöd för bekämpningen av brottsaktiva personer där behovet av gamla 

utredningsuppgifter behövdes vid nya brottsutredningar. Dessutom ska det ge stöd för en 

rättssäker behandling av tvångsmedel samt att följa upp registrerade ingripanden. Uppgifter som 

dokumenteras i förundersökningar ska behandlas i DurTVÅ. (Sjöström 2000) 

2.2.3 JavaPUST 

JavaPUST var föregångaren till SiebelPUST och hade från 2009 till 2011 kostat över 100 

miljoner att utveckla. Bara efter några månaders användande av systemet valde Polisen att göra 

om PUST men istället för JAVA basera den på nya plattformen Siebel. JavaPUST var ett 

skräddarsytt system som utvecklades i Java med MySQL och JBoss i botten. (Jerring 2011) 

Enligt användare av systemet var det omtyckt och bidrog till ett effektivare arbete. JavaPUST 

hade samma funktioner som det efterträdande systemet SiebelPUST. (Computer Sweden 2014) 

2.3 SiebelPUST Avveckling 

Torsdagen den 20 februari 2014 valde rikspolischefen att lägga ned det nya 

ärendehanteringssystem SiebelPUST. Anledningen att inte Siebel stängdes ned tidigare berodde 
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på krav från regeringen att informationsutbytet i RIF (Rättsväsendets Informationsförsörjning) 

ska fortgå innan man infört denna funktion i det gamla och det system som ersätter SiebelPUST, 

RAR. Dessutom ska möjligheten att rapportera trafikbrott finnas i RAR innan det implementeras. 

Fram till att RAR är färdiganpassat kommer SiebelPUST fortfarande vara i drift. När 

SiebelPUST väl stängs är planen att gå tillbaka till de gamla systemen för att avrapportera brott. 

Avrapporteringen sker i RAR och utredningsåtgärder i DurTVÅ enligt tidigare rutiner. 

(Intrapolis 2014:1) 

 

Dåvarande rikspolischefen Bengt Svensson menar att anledningen till nedläggningen var att det 

rådde alldeles för stort missnöje och frustration med systemet, dessutom försvårade det Polisens 

arbete. Enligt Svensson var inte nedläggningsbeslutet enkelt att ta. Men Svensson var tvungen att 

ta hänsyn till ekonomiska aspekter, regeringsbeslut och samarbete med andra myndigheter. 

Arbetet och utvecklingen är dock inte över. Enligt Svensson är utvecklingen av PUST 

fortfarande högt prioriterad. Polisen behöver fortfarande ett modernt IT-stöd som underlättar 

Polisens arbete. (Intrapolis 2014) 

 

Vissa ärendetyper kommer stoppas direkt, dock kommer vissa ärenden såsom viltolyckor och 

rattfylleri fortfarande rapporteras i PUST fram till 3 juni 2014. Efter den 3 oktober kommer 

SiebelPUST att stängas ned helt och endast användas till att läsa eller skriva ut handlingar 

inlagda i systemet. Dessutom måste alla ärenden redovisade i SiebelPUST avslutas innan 1 

september. (Polismyndigheten i Västmanlands län 2014) 
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3 Skräddarsydda system vs Standardsystem (CRM) 

3.1 Standardsystem (CRM-system) 

Standardplattformen Polisen baserar PUST på heter Siebel. Siebel är ett Customer Relationship 

Management system eller CRM-system som i grunden är ett system som hanterar kundrelationer 

i företag. CRM är en kombination av processer, teknologi och människor som försöker förstå sig 

på företagets kunder för att skapa långvariga relationer. Ett CRM-system är inte bara en teknisk 

tillämpning för försäljning, service och marknadsföring utan en tillämpning som fullt integrerad 

ska öka lönsamheten för ett företag genom kundrelationer. Målet med CRM är att förstå varje 

enskild kunds värde för företaget, samtidigt förbättra och effektivisera kommunikationen med 

kunden. (Chen & Popovich 2003) 

3.2 Skräddarsydda system 

Föregångaren till SiebelPUST, JavaPUST, är ett exempel på skräddarsytt system. Ett 

skräddarsytt system är till för att passa organisationens eller företagets speciella behov och krav. 

Till skillnad från ett standardsystem, eller ett såkallat ”off the shelf” system utvecklas ett 

skräddarsytt system från grunden och i olika cykler innehållande analys, design, kodning och 

testning. Dessutom innehåller utvecklingen flera parallella processer såsom projektstyrning, 

planering och kvalitetssäkring. (Stamelos, Angelis, Morisio, Sakellaris, Bleris, 2000) 

 

År 2000 var två tredjedelar av alla företagssystem standardsystem och endast en tredjedel 

skräddarsydda system. Dock kommer alltid skräddarsydda system behövas för att tillfredsställa 

företag och organisationers olika krav och behov. Att utveckla skräddarsydda system kommer 

alltid vara kärnprocessen för IT infrastruktur. (Stamelos, Angelis, Morisio, Sakellaris, Bleris, 

2000) 

3.3 Anledningar till byte från RAR, DurTVÅ och JavaPUST till SiebelPUST 

Projektet Siebels syfte 

Anledning till projektet Siebel var att Polisen tidigare hade flera IT-stöd för olika ärenden som 

hanterades på liknande sätt. Många IT-stöd innebär höga drift- och förvaltningskostnader, samt 

att dessa IT-stöd hade stora brister. En gemensam plattform som effektivt och rationellt kan 
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hantera flera former av ärenden är av stor nytta för polisen, både kostnads-, tids- och 

resursmässigt. Polisen som verksamhet var i behov av utredningsstöd som innehåller användbara 

funktioner, till exempel tillgänglighet för mobila lösningar, mångsidiga sökfunktioner och 

mediatjänster. En stor del av dessa funktioner ingår i standardplattformen Siebel. Projektets syfte 

var att införa Siebel som Polisens standarplattform enligt allmänna riktlinjer. (Rikspolisstyrelsen 

2011) 

 

Ekonomi 

En nytta som det ligger stort fokus vid i förstudierapporten är den ekonomiska där Söng (2008) 

bland annat skriver att man räknar med att spara 57 miljoner kronor under en treårsperiod på att 

välja SiebelPUST före en vidareutveckling av JavaPUST. En kortsiktig nytta som anges är 

“Känd total kostnadsbild, dvs minimal avvikelse ifrån ursprungligen förväntade kostnader”, 

vidare skriver Söng (2008) även att man räknar med cirka 45 % lägre kostnader vid 

nyutveckling, cirka 40 miljoner SEK lägre kostnader för realisering och 30-50 % lägre kostnader 

för drift och förvaltning. 

“Användning av standardfunktioner i Siebel leder till kraftigt minskade behov av storskaliga 

testfall”, “Färre egenutvecklade komponenter att förvalta, färre antal buggfixar etc”. Av grafik i 

förstudierapporten går även att utläsa att utvecklingskostnaden de första tre åren beräknas ligga 

på cirka 36 MSEK för standardplattform (Söng 2008). I IBM:s (Mills, Söderlund, Roberts, Pohl 

2013) slutrapport kan utläsas att SiebelPUST beräknades kosta över 67 MSEK jämfört med en 

implementationskostnad på 195 MSEK för egenutvecklad version.  

 

Funktionella nyttor 

Bland funktionella nyttor i förstudierapporten (Söng 2008) hittar vi bland annat “snabbare 

tillgång till Pust för externa parter”, vilket syftar till bland andra åklagarmyndigheten, tullverket 

och kustbevakningen. Detta stärks även av enkätsvar där det påpekas att bytet gjordes för att 

“lättare kunna genomföra informationsutbyte”. Därtill tar man upp “Hög stabilitet i drift med 

beprövat god prestanda” och reducerad införandekomplexitet i och med att “En användare som 

har använt en standardapplikation känner lätt igen användargränssnittet och kan därmed snabbt 

tillgodose sig nya funktioner i systemet”. Stabilare produktionsmiljö tas också upp på grund av 

“Stabilare produktionsmiljö pga färre egenutvecklade funktioner och standardverktyg för att 

kontrollera stabiliteten” (Söng 2008). 
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Utöver det som tas upp i förstudierapporten tas effektmål för SiebelPUST upp i projektdirektiv 

för migrering av Pust 1 till Siebel (Mitrovic 2011). I detta dokument hittas fem övergripande 

effektmål för Pust 2: 

“ 

● Minska genomströmningstiden 

● Öka antalet genomförda utredningar 

● Öka andelen lagförda utredningar 

●  Minska andelen återförda utredningar 

●  Minska antalet stödsystem inom förundersökningsprocessen 

 

Effektmålen för migrering av Pust 1 till Siebel är: 

– All användarfunktionalitet realiserad inom ramarna för Pust 1-projektet med tillägg, är 

överförd till Polisens standardplattform för ärendehantering 

– Bättre kvalitet: 

● Flexibelt och lätt att återanvända information 

● Hög användningsgrad med redan inbyggda funktioner 

● Förutsägbart, säkert och stabilt 

● Löpande modernisering av plattformen och gränssnitt ingår 

– Kortare ledtider: 

● Snabbare att utveckla nytt 

● Mer precisa leveranser 

● Uppfyller kraven för Pust 2 

– Lägre kostnader: 

● Billigare att utveckla nytt 

● Enklare och billigare att förvalta och drafta 

● God översyn och kontroll över total ägandekostnad (TCO) 

– Att ett pilottest genomförs på en (1) myndighet och eventuella synpunkter hanteras 

– När pilottestet godkänts kan införande ske på övriga myndigheter 

– Egenutvecklad pustplattform kan avvecklas” 
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3.5 Utvecklingsmodeller 

PUST baseras på standardplattformen Siebel, vilket är ett standardsystem utvecklat av Oracle. 

Projektet SiebelPUST använde sig främst av Polisens egna framtagna riktlinjer inom 

systemutveckling. Det innebär att projektstyrningsmodellen PROPS användes, dessutom 

användes Polisens programvaruutveckling (PPU). Dessa två modeller kom att vara utgångspunkt 

för projektet. Eftersom att Siebel är ett standardsystem kom de PPU-mallar som används att 

behöva anpassas eftersom PPU är anpassad för skräddarsydda system. (Rikspolisstyrelsen 2011) 

3.5.1 PROPS 

PROPS är en erkänd projektstyrningsmodell utvecklad av Ericsson år 1989 och står för PRoject 

Operation and Planning System. Modellen ägs nu av Semcon som har moderniserat modellen 

och dessutom bytt namn till XLPM (Excellence in Project Management). PROPS är en typ av 

ramverk för projektstyrning och är ämnad för att stödja inblandade i projekt och programstyrning 

i företag. PROPS används i samband med införande av standardsystem. (Projektets Guldgruva 

2014) 

 

Projektstyrningsmodellen PROPS är uppdelad i fyra faser, prestudy phase (förstudiefas), 

feasibility study phase(utredningsfas), execution phase(utförandefas), conclusion 

phase(avslutningsfas). Varje enskild fas innehåller krav som måste uppfyllas innan nästa fas kan 

påbörjas. (PROPS 2014) 

 

Förstudiefas 

Syftet med förstudiefasen är att undersöka om affärsidén är tekniskt och kommersiellt 

genomförbar. Idén ska uppfylla och överensstämma med kundens krav.  

 

Utredningsfas 

Syftet med utredningsfasen är att fastställa projektets strategi och mål för att skapa en bra grund 

och förutsättningar för projektets utförande och färdigställande.   
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Utförandefas 

Syftet med utförandefasen är att försäkra att projektet är utfört och färdigställt i linje med 

kundens krav, genom att uppnå projektets mål beträffande kostnad, tid och övriga krav.  

 

Avslutningsfas 

Syftet med avslutningsfasen är att säkerställa att kunden har nytta av projektet. Dessutom att 

organisationen har möjlighet att lära sig av erfarenheter under projektets gång för att förbättra 

sina kunskaper (PROPS 2014) 

3.5.2 Polisens programvaruutveckling (PPU) 

PPU är en modell som tillämpas genom hur IT-systemen designas och implementeras 

(Justitiedepartementet 2013). PPU är Polisens skräddarsydda version av Rational Unified 

Process (RUP), vilket är en erkänd systemutvecklingsmodell. Eftersom PPU främst är anpassad 

för skräddarsydda system måste det anpassas till Siebel eftersom det är ett standardsystem. 

(Rikspolisstyrelsen 2011) 

3.5.3 Rational Unified Process (RUP) 

RUP är en systemutvecklingsmodell som är utvecklad och marknadsförd av Rational Software 

men är i IBMs ägo i dagsläget. RUP använder sig av en iterativ utvecklingscykel som baseras på 

utvecklande och test på så kallade “bästa praxis” (Rational Software 1998).  

 

Man brukar dela in bästa praxis i sex olika delar: 

● Utveckla mjukvara iterativt. 

Eftersom dagens system är såpass komplicerade och invecklade är det inte effektivt att testa 

systemet när det är färdigställt. Genom att utveckla mjukvaran iterativt innebär det att systemet 

testas kontinuerligt under hela processen. Genom frekventa tester av systemet reduceras risken 

att misslyckas.  
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● Hantera systemkrav. 

Dokumentera systemkrav för att enkelt fånga och förmedla verksamhetskraven. Användarfall 

och scenarion är effektiva sätt att fånga upp dessa krav. Genom att fånga upp dessa krav driver 

man design, implementation och test av systemet som hjälper till att uppfylla slutanvändarens 

krav.  

 

● Använda komponentbaserad arkitektur. 

Denna del fokuserar på den initiala delen av systemutvecklingen och det grundläggande av en 

körbar arkitektur, innan resurserna för en fullskalig utveckling är insatta. RUP stödjer 

komponentbaserad arkitektur genom att utveckla delsystem som stödjer en specifik funktion av 

hela systemet.  

 

● Modellera mjukvara visuellt. 

Denna del visar visuella modeller som hjälper till att kommunicera olika egenskaper av 

mjukvaran, dessutom fångas arkitekturen och dess komponenters struktur. Visuella modeller 

hjälper till att kommunicera olika egenskaper av mjukvaran, tillexempel att inse vilka delar av 

systemet som passar tillsammans. Enligt IBM är Unified Modelling Language (UML) mest 

kompatibelt för visuell modellering.   

 

● Kontinuerligt verifiera mjukvarans kvalité. 

Genom att kontinuerligt verifiera systemets krav på tillförlitlighet, funktionalitet och prestanda 

kan systemets kvalitet definieras. Eftersom det är inbyggt hjälper RUP till i processen av alla 

dessa tester. 

 

● Kontrollera mjukvarans förändring.  

Förändring är oundviklig i systemutveckling, förmågan att hantera förändring är grundläggande 

för iterativ systemutveckling. 

(Rational Software 1998)  

 

Processen delas dessutom in i två dimensioner över två axlar, den horisontala axeln representerar 

tid och den dynamiska aspekten av utvecklingen. Den är uttryckt i cykler, faser, milstolpar och 

http://sv.wikipedia.org/wiki/UML
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iterationer. Den vertikala axeln representerar den statiska aspekten av utvecklingen. Den är 

uttryckt i termer som aktiviteter, artefakter, arbetare och arbetsflöde.  

 

 

Figur 2 Fas och iterationsmodell. Beskriver den iterativa modellen och utvecklingen över två 

axlar. 

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpract

ices_TP026B.pdf (Rational Software 1998) 

 

Systemets livscykel kan man dela in i olika faser. Varje fas behandlar en del av utvecklingen. 

RUP delar in varje utvecklingsfas i fyra enskilda faser, förberedelse (inception), etablering 

(elaboration), konstruktion (construction) och överlämning (transition). Varje fas har mål och en 

definierad milstolpe som måste uppfyllas innan man kan gå vidare i utvecklingen.   

 

Förberedelse 

Under den förberedande fasen fastställs systemkrav. Dessutom genomförs en riskanalys, 

uppskattning av resurser som behövs och en plan över mål. Den förberedande fasens mål är: 

● En generell vision över systemkrav, nyckelfunktioner och generella begränsningar. 

● Användarfallsmodell färdigställd till 10-20%. 

● Ordlista över projektet.  

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf
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● Affärsfall som behandlar den ekonomiska faktorn och ger en ekonomisk prognos.  

● Riskanalys. 

● Projektplan som behandlar faser och iterationer. 

● En eller flera prototyper. 

 

I slutet av förberedelsefasen kommer projektets första milstolpe, där projektet utvärderas om 

man ska fortsätta utvecklingen eller avbryta. (Rational Software 1998) 

 

Etablering 

Meningen med etableringsfasen är att analysera problem, etablera en arkitektuell grund, utveckla 

projektplanen och eliminera de största hoten. Målen med etableringsfasen är: 

● Användarfallsmodell färdigställd till minimun 80 %.  

● Mjukvaruarkitekturs beskrivning. 

● Kravspecifikation över ickefunktionella krav.  

● Fullständig utvecklingsplan.  

● Reviderad riskanalys.  

● Reviderad projektplan. 

 

IBM menar att denna fas är den mest kritiska i utvecklingen. Efter slutförande av denna fas är 

analys och design av systemet slutfört. Om projektet klarar av målen för denna fas går man 

vidare till konstruktionsfasen. 

 

Konstruktion 

Under konstruktionsfasen utvecklas och testas systemet grundligt. Dessutom försöker man 

optimera projektets kostnader, modeller och kvalitet för att skapa värde för kunden, det vill säga 

systemets slutanvändare. Målen med konstruktionsfasen är: 

● Mjukvaran ska vara integrerad med den tilltänkta plattformen. 

● Ta fram användarmanualer. 

● En beskrivning av den nuvarande utgåvan.  

 

Slutet av konstruktionsfasen fastställer man om systemet är tillräckligt funktionsdugligt, utan att 

riskera projektet. Den här fasen av systemet kallas ofta för Beta utgåva.  
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Överlämning 

Syftet med överlämningsfasen är att överlämna systemet till användaren. Användaren ger 

feedback för att utveckla den slutgiltiga produkten, genom att korrigera problem eller att slutföra 

försenade funktioner. Målen med överlämningsfasen är: 

● Betatest för validering av systemets funktioner och användarens förväntningar.  

● Parallell användning med det gamla systemet som ska ersättas. 

● Migrering med befintliga databaser. 

● Utbildning för användare och utvecklare. 

 

Överlämningsfasen fokuserar på att implementera det nya systemet hos kunden. Vanligtvis 

innehåller denna fas olika iterationer, flera betautgåvor och lösningar av buggar. Komplexiteten 

av denna fas varierar beroende på vilken typ av system som utvecklats. (Rational Software 1998)  

3.6 Största anledningarna till misslyckanden enligt The Standish Group 

The Standish Group (2013) rangordnar i sin rapport, CHAOS manifesto 2013, de tio viktigaste 

faktorerna för framgång gällandes små systemutvecklingsprojekt. På första plats med 20 % är 

executive management support, på delad andra plats med 15 % av poängen återfinns inblandning 

av användare och optimering. Därefter finner vi: 

“ 

● Skilled resources 13 % 

● Project management expertise 12 % 

● Agile process 10 % 

● Clear business objectives 6 % 

● Emotional maturity 5 % 

● Execution 3 % 

● Tools and infrastructure 1 % 

” 

Vidare skrivs att inblandning av användare likväl är en viktig del i större projekt. Av 

systemutvecklingsprojekten 2012 ansågs 39 % helt lyckade, 43 % inte helt lyckade (sena, över 
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budget och/eller avsaknandes någon funktion) och 18 % misslyckade (avbrutna innan de blivit 

klara eller aldrig blivit implementerade). 

3.7 Största anledningar till misslyckande enligt García-Sánchez & Pérez-

Bernal (2007)  

García-Sánchez och Pérez-Bernal (2007) tar upp kritiska faktorer för att lyckas med 

implementering av ERP-system (Enterprise Resource Planning System). ERP-system är 

affärssystem och CRM-system kan vara en del av dessa affärssystem men lika ofta självständiga. 

Faktorerna har rankats efter en femgradig skala, där en femma innebär att det är extremt kritiskt 

och viktigt för att implementationsprocessen ska lyckas och ett betyder att det varken är kritiskt 

eller viktigt för att implementationsprocessen ska lyckas. De mest kritiska faktorerna för ett 

lyckat ERP och anses enligt García-Sánchez och Pérez-Bernal (2007) vara :  

1. Top management support     4.89  

2. Project management     4.54  

3. Teamwork composition for the ERP project  4.50  

4. Communication      4.36  

5. Business process reengineering   4.30  

6. ERP system selection     4.24  

7. Having external consultants    4.19  

8. Training and support for users    4.06  

9. Project champion      4.06  

10. End users involvement     3.93  

11. Change management plan    3.64  

12. Tests and problem solution    3.64  

13. To facilitate changes in the    3.36 

organizational structure,in the “legacy systems”  

and in the IT infrastructure  

14. Vision statement and adequate business plan  3.31 
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3.8 Beynon-Davies Utvärderingsmodell 

 

Enligt Beynon-Davies kan man dela in IS-misslyckande i två olika distinkta misslyckanden, 

utvecklingsmisslyckanden och användningsmisslyckanden. Detta beskrivs i figur 3 över den 

vertikala och horisontella axeln. Vi kommer rikta oss in på den vertikala axeln, det vill säga 

misslyckanden i utvecklingen.  

 

Utvecklingsmisslyckanden delas i fyra olika dimensioner. Tekniska misslyckanden, 

projektrelaterade misslyckanden, organisatoriska misslyckanden och miljömässiga 

misslyckanden.  

 

 

Figur 3 Utvärderingsmodell. Misslyckade aspekter inom utveckling av IT-system enligt 

Beynon-Davies (2009, s 278) 

 

Tekniska misslyckanden innebär misslyckanden i hårdvara, mjukvara och system krascher.  

Projektrelaterade misslyckanden innebär misslyckanden projektstyrning eller överskridande av 

budget. Organisatoriska misslyckanden innebär att systemet misslyckas att bidra till 

organisatoriska fördelar såsom ökad effektivitet. Miljömässiga misslyckanden är orsakade av 

förändringar i miljömässiga faktorer, såsom lagar, förordningar och arbetsrelationer.  
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3.9 DeLone och McLeans utvärderingsmodell 

En annan utvärderingsmodell som används för att utvärdera IS är Delone och Mcleans “D&M IS 

Success Model”. De vill att man ska utvärdera teknisk framgång (systems quality), semantisk 

framgång (information quality) och effektivitetsvinster (use, user satisfaction, individual impacts 

och organizational impacts). Där man kan se kopplingar till Beynon-Davies utvärderingsmodell 

som vi utgått från i uppsatsen. Systems quality kan ersätta tekniska aspekten, information quality 

kan ersätta projektmässiga aspekten och organizational impacts organisationella. (DeLone & 

McLean, 2003) 

 

 

 

Figur 4. DeLone and McLean utvärderingsmodell. 

(http://istheory.byu.edu/w/images/b/b2/D%26M1992.jpg) 

 

 

  

http://istheory.byu.edu/w/images/b/b2/D%26M1992.jpg
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4. Metod 

Detta kapitel behandlar metoder och forskningsansatser som använts i studien. 

4.1 Formulering av forskningsstrategi 

Uppsatsen är av formen förklarande fallstudie. Fallstudie innebär att fokus ligger på att söka 

djupare förståelse av en specifik instans av det fenomen man studerar snarare än att söka 

förståelse för hela fenomenet. Studien görs i fenomenets naturliga miljö, utan att man påverkar 

det. Det är av vikt att man väger in komplexiteten av relationer och processer som existerar och 

ej isolerar enstaka faktorer. Vidare skall en bred bas av datakällor användas. Både kvalitativa och 

kvantitativa data kan användas. Datainsamling sker genom en flertalet metoder som tillexempel: 

intervjuer, dokumentanalyser och enkäter. 

 

Att fallstudien är av karaktär förklarande innebär att fokus i studien mer söker förståelse för 

varför det som hänt har hänt och varför en specifik utkomst inträffat. Fallstudien söker flera olika 

förklaringar till varför utkomsten uppkommit och söker förstå om någon teori från litteraturen 

matchar fallet bättre än någon annan. (Oates 2009) 

 

För att undersöka möjliga anledningar till misslyckandet med SiebelPUST analyseras och 

jämförs dokument som upprättats före, under och efter utvecklingen av systemet. Eftersom 

rapporterna och systemet är gjorda på uppdrag av Polisen är det möjligt att få tillgång till dessa 

tack vare offentlighetsprincipen. 

4.2 Datainsamlingsmetodik 

Datainsamlingsmetoder används för att producera empirisk data. De data som samlas in kan vara 

kvantitativa eller kvalitativa. Kvantitativ data är numeriska, tillexempel antal anställda eller antal 

träffar på en hemsida. Kvalitativ data är all annan typ av data, tillexempel ord, bilder ljud och så 

vidare. Det finns flera olika metoder för datainsamling: 

Intervjuer - intervjuaren styr agendan och ställer mestadelen av frågorna. Kan utföras i grupp 

eller en och en. 

Observation - är på plats och övervakar människor i aktion. 
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Enkät - ett förbestämt antal frågor strukturerade i en förbestämd ordning. Innehåller ofta 

flervalssvar men kan även vara uppbyggd av fritextfrågor. 

Dokumentanalys - dokument som redan existerar som kan vara av nytta. Tillexempel rapporter, 

policydokument eller elektroniska dokument. 

4.2.1 Vår datainsamling 

Vi har valt att samla kvalitativ samt kvantitativ data med hjälp av intervjuer, dokument och 

enkäter. Bland dokument vi haft nytta av hittas förstudierapporter, slutrapporter och 

tidningsartiklar. 

 

Den empiriska datainsamlingen inleddes med en pilotinervju med inspektör Anders Åkesson där 

vi genom en semi-strukturerad intervju fick chansen att höra vad en användare av SiebelPUST 

anser om systemet och hur det är att använda, samt hans bild på hur det påverkat polisarbetet i 

stort. 

En enkät skickades sedan ut till 49 personer, vilket resulterade i nio svar, för att få en bild av 

användarnas uppfattning av systemet SiebelPUST samt få ytterligare empirisk grund genom åtta 

öppna frågor och sju frågor med flervalssvar med chans att kommentera i fritext. Vi fick 

därigenom in nio svar på våra enkätfrågor. Därtill har en kontakt tagits med Stefan Holgersson, 

mannen som fick i uppdrag att göra en utredning beträffande huruvida SiebelPUST skulle leva 

vidare eller läggas ned, och genom honom erhållit ett dokument som visar den nuvarande synen 

på SiebelPUST. Vidare har vi sökt flera poliser med god insikt i projektet flertalet gånger utan 

svar. 

4.3 Metodik för dataanalys 

Mixed methods är ett tillvägagångssätt för att jobba med insamling och analysering av kvalitativ 

och kvantitativ forskning. Det är baserat på tron att användningen av en blandning av kvantitativ 

och kvalitativ forskning ska ge bättre förståelse för forskningsproblemet än något av 

tillvägagångssätten ensamt. Metodiken används för att leta mönster, samstämmigheter och 

avvikande perspektiv.  (Creswell 2006)  
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4.4 Vetenskapligt paradigm 

Uppsatsen har skrivits med utgång av hermeneutiskt tänk. Hermeneutik används både till 

forskningsområden med teoretiska och datainsamlande karaktär. Det används inte för att söka 

sanningar i vad som gett upphov till en händelse utan använder sig av tolkning som redskap till 

analys. Våra forskningsfrågor lämpar sig ypperligt till detta forskningstänk. (Nyström, 2007) 
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5. Experternas syn på varför SiebelPUST misslyckades 

Till en liten del egen empiri men främst hämtat från dokument som erhållits från Polisen 

5.1 SiebelPUST Pilotdrift 

Pilotstudie genomfördes i Östergötland mellan oktober 2010 och mars 2011 där 

Pustapplikationen successivt testades och förbättrades genom tester på mobila enheter som 

laptop och så kallade Mops-datorer. Under pilotverksamheten använde sig utvecklarna av ett 

agilt arbetssätt där de successivt förde in nya funktioner och rättade till defekter i Pust. Att man 

arbetade efter en agil metodik tydliggjordes inte förrän sent i processen vilket skapade frustration 

då bland annat en införandeansvarig uttalade sig att acceptansen för fel förändrades i positiv 

bemärkelse när man fick veta detta. Rikspolisstyrelsens införandegrupp konstaterade att 

informationen om att verksamheten hade möjlighet att komma med förbättringsförslag inte gått 

fram ordentligt och att frustrationen för barnsjukdomar blev större när de inte hade klart för sig 

att applikationen var långt ifrån färdigutvecklad. 

 

Trots att Rikspolisstyrelsen kommunicerat ut budskapet om Pust till myndigheterna på flertalet 

sätt: intranät, arbetsplatsträffar, vid utbildningsinsatser och i externa medier så framkommer det 

av enkäter i Woxbloms (2013) rapport att många Poliser anser informationen bristfällig. 

Exempelvis på frågan Fick du tillräckligt med information för att kunna använda Pust 

inledningsvis? Svarade 29 % Stämmer inte alls, 40 % stämmer en aning, 22 % stämmer något, 7 

% stämmer mycket och 0 % stämmer helt. Efter pilotverksamheten i Östergötland ställdes frågan 

Hur anser du att Pust fungerar i nuläget vad gäller pustapplikationen? Svarade 0 % Mycket 

dåligt, 9 % Dåligt, 38 % Ok, 45 % Bra och 3 % Mycket bra. Trots de positivare svaren citeras 

användare med åsikter som “Det fungerar okej nu. Det har dock varit krångligt att det hela tiden 

kommit nya lösningar varje gång man använder applikationen. Det kommer bli bra till slut antar 

jag.” och “Varje gång jag använder Pust blir det något fel på sidan eller annat trassel. Tycker det 

är osmidigt att återkoppla.” samtidigt som en förundersökningsledare anger att “Applikationen 

blir allt bättre”. Därtill upplevde deltagarna i pilotverksamheten att man inte fick tillräckligt med 

tid. På frågan: “Fick du inledningsvis tillräckligt med tid och resurser att kunna sätta sig in i och 

arbeta med Pust” svarade hela 50 % stämmer inte alls. Tilläggas till det kan citat från användare 

såsom “Inte ett enda övningstillfälle. Skarpt direkt.”, “Fick tid, dock fanns ej tillräckligt med 
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info.” och “En halvdag utan att få testa själv. Hade turen att inte få några Pustärenden innan 

massa fel gjorts.”.  

 

Utbildning inför lansering av skarpa Pust nationellt pågick under våren 2011. 

Utbildningsmaterial distribuerades i form av; e-learning, filmer, underlag för diskussion i 

samband med arbetsplatsträffar samt annat informationsmaterial. Utbildningsinsatsernas 

utformning varierade över myndigheterna men ett vanligt upplägg var att stationsbefäl fick en 

heldagsutbildning som granskare medan användarna fick en halvdagsutbildning för sina 

arbetsuppgifter. E-learning som bestod av två filmer med åtta övningsuppgifter hade gjorts klar 

medan ytterligare utveckling av Pustapplikationen gjordes, detta ledde till klagomål från flera 

handledare:  

● “Undermålig, för gammal version av Pust.” 

● “E-learning måste följa de nya versionerna, ej uppdaterad.” 

● “Använt vid utbildning. Uppdaterad version önskas.” 

Avsaknaden av ett uppdaterat och interaktivt upplärningsprogram gjorde att handledare använde 

skarpa systemet i utbildningen. På frågan om handledarna använde e-learning i utbildningen såg 

några svar ut så här:  

● “Ja, men alltid stöttad av den skarpa miljön.” 

● “En halvdag utan att få testa själv. Hade turen att inte få några Pustärenden innan massa 

fel gjorts.” 

● “Har kompletterat med ‘skarpa’ exempel.” 

● “Övningsprogram istället för e-learning en nödvändighet, nej ett måste inför steg 2.” 

Vidare kommentarer kring brist på interaktivitet kunde se ut enligt följande: 

● “Undermåligt. Har ingen chans att veta vad som händer om man trycker på annan ruta än 

anvisad.” 

● “Kan inte påverka valen själva. Ser inte konsekvensen av alternativa tryck.” 

● “För enkel, borde vara fler interaktiva val.” 

Två av handledarna uppgav hur reaktionerna kunde vara från instruktörer som utbildades: 

● “En del skrattar när de inser att det är en film.” 

● “Flera blev arga över att det inte var ett bättre övningssystem.”  
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I rapporten hittas även: 

“Många handledare, men också införandeansvariga, poängterade att eftersom e-learningen 

uppfattades som otillräcklig, alltför styrd och inte gav utrymme för att testa olika varianter, 

skapades stora problem i samband med utbildningsinsatserna i Pust del 1.” (Woxblom 2013) 

 

I slutsatsen till pilotdriften tas upp att man som polismyndighet kände frustration över att känna 

att man inte får tillräckligt med resurser för att genomföra pilotdriften. Utveckling och pilotdrift 

pågick samtidigt och det fanns inget direkt utbildningsmaterial. När pilotdriften gick mot sitt slut 

fanns ingen avsatt tid för utvärdering av PUST innan skarpa PUST infördes i hela landet. För att 

pilotdriften ska vara en god grund till skarp drift behöver den vara successivt förbättrad och 

utvärderad utifrån uppsatta mål. Frustration och stress upplevdes på grund av mycket strul med 

tekniken, vilket skulle avhjälpas med bättre utrustning längre fram. Vidare framgick att man 

tyckte att applikationen ska ha kommit längre i sin utveckling innan man inleder pilotdriften. 

5.2 Egentlig kostnad 

Kostnaden för framtagande av SiebelPUST, inklusive förstudie och planering, uppgår till 160 

miljoner kronor (MSEK). Varav 145 MSEK är bekostade av Rikspolisstyrelsen och resterande 

15 MSEK är särskilt tilldelade RIF-medel från regeringen. Inköpskostnaden av Siebel som 

plattform är inte medräknad i dessa siffror då den även används till andra it-system inom Polisen 

(Kostnaden för licens inklusive support kostade cirka 14 MSEK för de fyra första åren). Av 

Rikspolisstyrelsens 145 MSEK avser 85 MSEK utgifter för den tekniska utvecklingen. De 160 

MSEK har fördelats på följande sätt; 

“ 

● Kostnad migrering till Pust Siebel (MAPS)ink. kostnad för utökad funktionalitet: ca 103 

MSEK 

● Kostnad utveckling för hantering av trafikärenden: ca 42 MSEK 

● Kostnad utveckling för informationsutbyte i rättskedjan (projekt BMP): ca 11 MSEK 

● Kostnad övriga projekt kopplade till Pust Siebel: ca 4 MSEK 

“ 

(Rikspolisstyrelsen 2014) 
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5.3 Beslutsunderlag för nedläggning 

Fyra huvudskäl anges i beslutsunderlaget för att inte fortsätta utveckla SiebelPUST: 

” 

● Bristfällig tillgång på Siebelkompetens  

● Varumärket Siebels dåliga renommé inom polis 

● Visad oförmåga att hålla tids‐  och kostnadsramar vid utveckling av PUST/Siebel  

● Bristen på relevanta referenser som använder Siebel på det sätt som svensk polis avser att 

göra 

” 

 

“Observationer och intervjuer pekar på att det tar mer än 5‐ 6 ggr längre att godkänna ett ärende 

i PUST jämfört med i RAR. Det är många knapptryckningar som i sig ofta resulterar i att det 

kommer upp ett timglas. Att det tar 20‐ 30 sekunder för ett timglas att försvinna (efter 

knapptryckning) är inget ovanligt. Granskaren måste dessutom läsa igenom många fler sidor 

jämfört med när en anmälan i RAR granskas. Vid intervjuer har det dessutom framkommit att det 

är svårt att utföra saker parallellt när man granskar ett ärende i PUST.“ 

 

Inte rättssäkert. Det har bland annat hänt att man kommit in i ett annat ärende i Pust än det man 

arbetar med. Vilket kan innebära att information hamnar på fel plats. Pust har även hämtat 

information om vittne istället för målsägande i vissa fall och då skickat informationen till fel 

person. Ärenden har även blivit “osynliga” då man inte kunnat söka på dem med dess 

diarienummer. Vidare har SiebelPUST heller inte fungerat som det ska för unga lagöverträdare. 

En person som begår ett brott innan denne fyllt 18 men sedan fyller 18 kort därefter registreras 

inte som ett LUL-brott (Lagen om Unga Lagöverträdare). 

 

Inrapportering av singelolyckor i trafiken minskade med 40 % under perioden oktober - 

december 2013 i de två Polismyndigheter som var tidigast igång med SiebelPUST, Uppsala och 

Skåne. En trolig anledning anses vara att man måste ange ett brott i inrapporteringen eller vid val 

av icke brott är det enda alternativet viltolycka. Vanligast blir då att det rapporteras in som 

vårdslöshet i trafik i SiebelPUST istället. Därtill har över hundra ärenden fastnat i överföring 

mellan Polismyndighet och Åklagarmyndighet, där Polisen tror att det är skickat men 
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Åklagarmyndigheten inte mottagit något ärende. SiebelPUSTs avregistrering i MR 

(Misstankeregistret) fungerar inte heller på ett önskvärt sätt. När brottsmisstankar lagts ned är det 

fortfarande en uppenbar risk att brottsmisstanken står kvar i MR och senare måste tas bort 

manuellt.  

 

Åklagarmyndigheten uppges ha sparat 3000 timmar (Uppskattat värde 3 MSEK) år 2013 på 

direktöverföring från SiebelPUST istället för det gamla mer manuella arbetssättet. Det är dock 

föga värt då avrapporteringstiden anses ha ökat med 30 % de senaste åren, vilket motsvarar några 

hundra MSEK. 

 

Följande citat återfinns i beslutsunderlaget: 

 

”I de kontakter vi haft med andra som har erfarenhet av Siebel, samt i publicerade dokument på 

internet och information som gavs till våra kursdeltagare av Oracle ‐ så framgår det att det krävs 

mycket stor kompetens för att lyckas med Siebeltillämpningar, och då speciellt stora projekt. Det 

räcker inte med grundkurser utan det krävs mycket erfaren och (produkt)tekniskt kompetent 

personal för att lyckas. Allt tyder med andra ord på att vi kommer att se fram mot relativt långa 

perioder av (kostsamt) konsultberoende för att lyckas med ett så stort projekt som omskrivningen 

av Pust. Vi har själva ingen eller låg kompetens på produkten. Tillgången till mycket drivna 

Siebelresurser i Sverige tycks (starkt) begränsad och det är redan nu oroväckande att Accenture 

fick ta in konsulter från Norge för att påbörja arbetet med RPS Siebelplattform” (Holgersson 

2014) 

 

Enligt Holgersson (2014) efterfrågades referenser från myndigheter som haft Siebel i användning 

på liknande sätt som inom Polisen. Svaren blev att Finland använder det inklusive tre andra 

poliskårer i olika utsträckning vilka var stationerade i Singapore, USA och Mauritius. Efter 

kontakt med Finland framkom att de inte skulle införa Siebel förrän ett år senare och att systemet 

sålts in med argumentet att det var i funktion i Sverige. När Holgersson sedan ville ha referenser 

från de andra polisstationerna av Oracle uppmanades han att testa och ringa till stationen på 

Mauritius själv då de inte lyckats få kontakt med systemintegratören på plats. (Holgersson 2014) 
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5.4 Rikspolisstyrelsens Förstudierapport 

5.4.1 Ekonomi 

Enligt rikspolisstyrelsens förstudierapport skulle man göra besparningar på 57 miljoner kronor 

över tre år, genom att satsa på SiebelPUST istället för att bygga vidare på det dåvarande systemet 

JavaPUST. Varav 40 MSEK vid realisering, 45 % lägre kostnad vid nyutveckling och 30-50 % 

lägre kostnader för drift och förvaltning. 

Besparningar skulle även göras genom återanvändning av komponenter i framtida projekt där 

återanvändningen i sig leder till reducerade ledtider, högre leveransprecision och lägre kostnader 

för framtida projekt. (Söng 2008) 

5.4.2 Kvalitetskrav 

Följande kvalitetskrav hämtat direkt från förstudierapporten Söng (2008): 

 

Prestanda  

● Verksamhetsstödet ska fullt utbyggt hantera 30 000 användare. 

 

Resursåtgång 

● Verksamhetsstödet ska fullt utbyggt klara av att hantera 4 000 samtidiga användare.  

● Verksamhetsstödet ska fullt utbyggt kunna hantera 2 miljoner utredningar per år. 

 

Tillgänglighet  

● Verksamhetsstödet ska vara tillgängligt för utredande personal dygnet runt. 

 

Användbarhet  

● Enkelt att använda, intuitivt för polismannen på gatan.  

● Anpassat gränssnitt som ger vägledning genom processen. 

● Anpassat gränssnitt till användarens aktuella roll och aktuell funktionalitet. 

● Gränssnittet ska fungera i olika miljöer – mörkt, stökigt, kallt, vått m.m.  

● Applikationen ska gå att köra på en skärm med upplösningen 1024*600. Vid maximerat 

browserfönster och normal textstorlek ska horisontalscroll inte uppstå vid denna 

upplösning. Vertikalscroll ska rymmas inom denna bredd.  
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● Användaren måste lätt kunna få en översikt av vad som ingår i utredningen (personer, 

brott, förhör, tvångsmedel etc).  

● Användaren ska kunna påföra information i ett ärende/utredning innan det är fastställt 

vad det är för typ av utredning/ärende.  

● Flera personer måste samtidigt kunna jobba (tillföra information) i en utredning. 

5.4.3 Risker 

Följande risker hämtade direkt från Söng (2008): 

Verksamhetsrelaterade risker  

● Införandet av ännu ett utredningsstöd innebär att det kan finnas fyra olika system för 

användaren, dvs egentuveckled Pust, Pust i standardplattform, RAR och DurTVÅ.  

● Lanseringar ej i linje med förväntade tidslinjer/direktiv. 

● Lång initial leveransfrekvens med mervärde (Pust 1 och Pust 2 Fas 1).  

● Övergång till ny plattform försenar leveranser till verksamheten.  

●  Ökad kostnad p.g.a. ännu ett nytt införande av system (utbildningsbehov, 

kunskapsöverlämningar till förvaltningen och drift mm).  

 

Projektet  

● Oerfaren beställarkompentens internt hos Polisen, kan leda till förseningar och bristande 

kvalitet. 

● Datamigration sker från 3 källor (egenutvecklad Pust, RAR och DurTvå).  

● Kunskapsöverföring av nuvarande projekt till Siebels projektteam.  

● Osäker tillgång till Siebelkompetens med kort varsel.  

 

 Nyttor och nyttorisker  

● Svårt att påvisa kortsiktiga nyttor då Pust 1-implementation måste göras om på nytt för 

ny standardplattform.  

● Svårt att kvantifiera identifierade nyttor då den egenutvecklade Pustplattformen nyligen 

har lanserats med otillräckligt känd förvaltningskostnadsbild. 

● Svårt att jämföra nyttor mellan nuvarande Pustprojekt, med sina inräknade 

verksamhetsnyttor, mot plattformsskifte som enbart innefattar nyttor som till stor del är 
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teknikrelaterade och i jämförelse med Pustutveckling (dvs inga verksamhetsnyttor i form 

av snabbare utredningar, färre överlämningar etc). 

5.4.4 Kritiska framgångsfaktorer 

Följande punkter är hämtade direkt från Söng (2008). 

Beslut 

● Ett beslut måste fattas snarast för uppstart av Pust på standardplattform, som möjliggör 

”att köra ikapp” inom en rimlig tidsram.  

● Säkerställa en snabb avvecklingsplan för de egenutvecklade systemen Pust, RAR och 

DurTvå. 

● Identifiera en god motivering för ”återinvesteringen” av bytet till en standardplattform. 

Även med liten, eller ingen, nyttohemtagning kortsiktigt.  

● Identifiera andra ärendehanteringssystem och initiera avvecklingsprojekt för att uppnå 

snabbare nyttohemtagning för plattformsbyte.  

 

Verksamheten  

● Förankra en ny leveransplan för Pust 2 som är acceptabel för verksamheten.  

● Förankra att standardplattformen frigör pengar till utveckling av andra 

infrastrukturkomponenter. 

● Förankring av ett nytt användargränssnitt hos användarna.  

● Säkerställa att PPU’s användbarhetsriktlinjer följs.  

 

Projektet  

● Kvalitetssäkra genom aktiv och djup involvering från Oracle (med 

ledande/kontrollerande roller) under hela projektets gång.  

● Identifiera tidigt ytterligare mervärde via standardfunktioner som Siebel medför. 

 

Under risker finner vi bland annat “oerfaren beställarkompetens internt hos polisen, kan leda till 

förseningar och bristande kvalitet”, “ökad kostnad p.g.r. av ännu ett nytt införande av system” 

och Polisen har beräknat med: 
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● Kravspecifikationen med brister (gjordes inte ordentligt med användarna och var därför 

tvungen att öppnas upp igen och ändras med tiden, varför arbetade man inte agilt? står 

mer om brister i ernst & young rapporten). 

● Ekonomiska aspekten. Huvudfokus med Siebel var att man skulle spara pengar. Det 

slutade med att sammanlagda kostnaden uppgick till 10 miljarder där 

utvecklingskostnader uppgick till 130 miljoner, vilket är dubbelt så mycket mot vad man 

räknat med. 

● Kvaliteten hamnade i skymundan av det ekonomiska som ansågs viktigare. 

Rapporteringstiderna sköt i höjden. 

● Standardsystem för CRM istället för att fortsätta med skräddarsytt trots att det fanns 

motsättningar mot detta i förrapporter där man sa att det skulle bli problematiskt. 

5.5 Slutrapport IBM 

I slutet av april 2013 publicerades IBMs egna slutrapport angående SiebelPUST. IBM blev 

anlitade av Polisen för att göra en grundlig analys av systemet. Ett kapitel i slutrapporten 

analyserar systemets struktur och processer som behandlar kravfångst, ändringshantering, 

kvalitetssäkring, struktur och riskhantering vilket redovisas nedan. 

 

Polisen använder sig av PPU vid utveckling av nya system, vilket är en variant av 

systemutvecklingsmetoden Rational Unified Process. Utvecklingen av SiebelPUST är 

undermåligt genomförd om man jämför med RUPs mål och delmål.  

 

Enligt rapporten IBM har genomfört är till exempel kravfångsten inom Rikspolisstyrelsen 

otydlig (Mills, Söderlund, Roberts & Pohl 2013). Många intervjuade menar att de uppsatta 

kraven är svåra att förstå och ta på. Kraven är svåra att mäta, svåra att implementera och inte 

tillräckligt specifika. Dessutom kommer nya och förändrade krav fram hela tiden. De intervjuade 

nämner specifikt att säkerhetskraven är bland de största problemen eftersom utvecklarna inte 

förstod dem.  

 

Bristen på kommunikation mellan utvecklarna och användarna gör att de mest påtagliga 

utmaningarna med projektet Siebel är användarkrav och acceptanstester. Även om det finns en 
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viss kommunikation mellan utvecklarna och polisavdelningen(POA) är detta inte tillräckligt, 

eftersom det uppstått påtagliga missar i kommunikationen. Enligt POA har användarna inte 

involverats tillräckligt i projektet. Det innebär att acceptanstesterna blir lidande och resulterar i 

svårigheter att få acceptans av användarna. Eftersom användarna inte är tillräckligt frekvent 

involverade uppkommer många nya krav när väl acceptanstesterna genomförs som i sin tur leder 

till förseningar i projektet.  

 

Ändringshanteringen är ett ämne det råder skilda meningar om. Vissa intervjuade anser att det 

fungerar medan andra tycker något helt annat. Under intervjuer nämner vissa intervjupersoner att 

“under förra veckan fick vi ett ändringsförslag på måndagen, två på tisdagen, en på onsdagen och 

två på torsdagen, vi har inte sett någon ändringshantering på plats”.  

 

Kvalitetssäkring är en viktig beståndsdel i projektet som är bristfällig. Enligt IBM finns det ingen 

funktion som kontrollerar att mål uppnås. En anledning till detta är att projektet Siebel och dess 

utvecklare under systemets utveckling befunnit sig under hög tidspress. Genom den höga 

tidspressen har utvecklarna tvingats genomföra prioriteringar för att möta deadline. En av de 

intervjuade säger: “Vi rundar av hörnen när det gäller att involvera slutanvändare i processen och 

att samla in krav från verksamhetsfolk, såväl som juridisk kompetens användbarhetskunskap”. 

Enligt flera av de intervjuade finns risken att Siebel inte kommer möta sina uppsatta krav. (Mills, 

Söderlund, Roberts & Pohl 2013) 

 

Flera intervjuade utvecklare menade att strukturen i utvecklingen var komplex och svår att förstå. 

Några intervjuade hade synpunkter och menade att det fanns svårigheter att leda projekt inom 

RPS. Projektet Siebel bestod av fem olika projekt och sex olika styrgrupper enligt RPS, medan 

de intervjuade menar att det fanns upp till nio stycken olika styrgrupper. En projektledare säger 

att han/hon har rapporterat till tre olika styrgrupper, utan ett gemensamt forum. Dessutom 

nämnde han/hon att överlappning mellan grupperna fanns, vilket gör att osäkerhet uppstår och 

det är oklart vad varje grupp ska utföra.   
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Åsikter om riskhanteringen är delad bland de intervjuade. Vissa menar att riskhanteringen 

fungerar korrekt medan andra anser att de ansvariga projektledarna var dåliga på att nämna risker 

och hur hanteringen av risker(mitigering) skall gå till väga. En anledning till detta är 

överlappningen mellan styrgrupperna. På grund av detta uppstod osäkerhet om vilka problem 

varje enskild styrgrupp ska mitigera. (Mills, Söderlund, Roberts & Pohl 2013).  
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6. Användarnas syn på varför SiebelPUST misslyckades 

Egen empiri insamlad genom intervju och enkät. 

6.1 Intervju med inspektör Anders Åkesson 

Vi vill först nämna att vi hade stora problem att komma i kontakt med personer med insikt i 

projektet SiebelPUST. Vi kontaktade flertalet personer inom Polisen via mail upprepade gånger 

utan resultat. Vi fick dock möjlighet att intervjua en användare av SiebelPUST, inspektör Anders 

Åkesson. Intervjun är både inspelad och antecknad med stödord på papper. Här är intervjun i sin 

helhet:  

 

Innan intervjun började med frågor uppstod lite kallprat mellan de inblandade parterna, förstod 

snabbt att Åkesson ville sätta igång med intervjun så fort som möjligt. I och med detta börjar 

Åkesson att prata lite fritt om SiebelPUST, därför finns ingen direkt ställd fråga till det första han 

nämner i intervjun. 

 

Chefer och andra inflytelserika personer triggades att tycka att systemet var bra innan det var i 

drift. Många lovord som till sist gjorde att ingen vågade rikta kritik mot systemet. Livsfarligt 

enligt Anders Åkesson. Man har inte öppna ögon för hur det fungerar i verkligheten. Visionerna 

är viktigare än verkligheten. Systemet hade tvingats ut i fältet. För bråttom eftersom systemet 

inte var klart. 

 

Systemet skulle till slut användas till allt! 
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Intervjufråga 1. 

Vad var skillnaden mellan javapust och siebelpust i tex användandet av systemen? Följdfråga, 

kan du ge några exempel på just detta? 

 

Utseendet är den stora skillnaden. Javaversionen ser ut som en rullgardin som man arbetar 

uppifrån och ner, ganska lätt att förstå medans Siebelversionen så jobbar man i olika flikar vilket 

gör det svårt för en oerfaren användare av systemet, svårt att orientera sig. Under stress är det för 

svårt, ibland kanske man har bråttom och då är det väldigt lätt att göra misstag vilket man kanske 

inte märker förrän på slutet av registreringen av ärendet. Eftersom man jobbar i olika flikar kan 

det vara mycket problematiskt att identifiera var felet ligger. Systemet är definitivt för 

komplicerat för personal i yttre tjänst. Yttre personal kommer in för att komplettera anmälan och 

det kan ta dagar att slutföra anmälan, på grund av att de heller inte får arbeta övertid. Sen 

fungerar inte systemet alltid och slår ibland bara ifrån och då får man börja om igen. 

 

Intervjufråga 2 

Hur flöt det SiebelPUST på gentemot det gamla? Skillnader? 

 

Tillexempel när en kemisk analys ska göras i samband med en rattfylla kan man inte slutföra 

utredningen utan denna. Analysen som kan ta flera veckor att få utförd och som sedan 

kompletteras direkt i systemet i detta aktuella fall. I början försvann analyserna helt enkelt bara. 

Identifieringen var det också stora problem med. Det får inte hända. Långsamt system gör att 

bandbredden blir direkt överbelastad när fler personer använder systemet. Detta var fallet i Sala. 

Det gäller tillochmed små ärenden på kanske 25 sidor bifogat material. Hur ska det då fungera 

med 100 sidor eller 1000 sidor? JavaPUST upplevdes inte alls på samma sätt. Där fanns flytet 

och systemet upplevdes aldrig långsamt. 
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Intervjufråga 3. 

Upplevde du att rapportteringstiderna skiljde sig åt i systemen? 

 

Javapust upplevdes aldrig långsamt att rapportera i. Siebelpust är dock en helt annat femma. 

Första initiala rapporten görs av personal i yttre tjänst som sedan tilldelas en handläggare som 

ska avsluta den. Handläggarens uppgift är sen att komplettera den med förhör med vittnen osv. 

Tanken är att personal i yttre tjänst ska kunna göra klart direkt på plats, vilket Åkesson menar att 

det är praktiskt taget omöjligt. Ska en Polis i yttre tjänst som tillexempel avbryter ett bråk 

samtidigt kunna rapportera och slutföra förhör och allt som tillhör rapporten på plats? Nej det 

kommer aldrig att fungera menar han. Allt detta är ett önsketänkande från Rikspolischef och 

andra inblandade. De vet uppenbarligen inte hur det går till i verkligheten. Alla ärenden går inte 

att rapportera på fältet! I Vissa fall är detta en möjlighet men absolut inte alla. Förr i tiden 

använde man sig av rapportblock och en liten blankett. Penna och papper, och allt detta tog ca 5 

minuter. Som sedan kompletteras under kafferast på stationen och sen var det ärendet avklarat. 

Detta har dock inte implementeras än så länge i SiebelPUST. Polisen i Sala försökte använda sig 

av datorn ute i fält de första 2 till 3 dagarna men återgick snabbt till papper och penna för att det 

inte fungerade. 

 

Intervjufråga 4. 

Vilka speciella problem stötte du på i siebelpust? 

 

Så långsamt att man får vänta på att systemet ska ladda. Ibland fungerar det inte alls. Slå ifrån 

och börja om och göra något annat. 50% av användandet av systemet går ut på att vänta vilket 

inte är kostnadseffektivt alls. 
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Intervjufråga 5. 

Hur påverkade SibelPUST din arbetsdag? 

 

Mycket negativt, mycket stressande att vänta. 

 

Intervjufråga 6. 

Kan du nämna något bra med SiebelPUST? 

 

Tanken. Överföring av redovisningen av ärende. När det är klart av handläggaren kommer det 

direkt till åklagare tillexempel, när man är klar med det vill säga. Tidigare var det papperskopior 

som skickades vilket tog längre tid. 

 

Intervjufråga 7. 

Hur länge var JavaPUST i drift innan man bytte till SiebelPUST? 

 

Polisen i Sala började använda Javapust 2011, Siebel börjades användas 2013 på grund av 

förseningar och uppskjutningar. RAR och DUR användes innan och används huvudsakligen 

fortfarande. Enkelt system att förstå och enkelt att använda. 

 

Intervjufråga 8. 

Har Polisen fått några skäl till bytet av ärendehanteringssystem? 

 

Effektivare, mer rationellt, mer tidsvinster. Dock fungerar inte något av detta. 

 

Intervjufråga 9. 

Har ni fått någon information om vad som gått snett? 

 

Det är personalen som har protesterat såpass mycket att systemet har lagts ner. För långt mellan 

dessa som bestämmer och de som använder systemet. Ett exempel på detta är att när support 

ringdes visste inte ens de hur man ska lösa problemet och vet helt enkelt inte vad man kan göra 

för att lösa problemet. Inte ens de klarar av det, något brister helt enkelt menar Andres Åkesson. 

Han anser också att dessa människor inte vet hur polisens arbete går till vilket styrks av 
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rapporten IBM har tagit fram. Vad har gjorts under pilotdriften? Han tror inte att kritik får 

komma fram eftersom det anses som gnäll. Den allmänna kritiken har inte nått fram för att man 

inte vågar ta upp det. Istället vågar man bara ta upp det positiva vilket inte är bra eftersom man 

då inte kan åtgärda felen. Hjärntvätt för att man hela tiden har sagt att det ska vara ett bra system. 

 

Intervjufråga 10. 

Har du något mer du vill säga? 

 

Hett om öronen kan det bli. 

(PAUS) 

Frågan är varför Polisen är den enhet som ska anpassa sig till andra enheter för att det ska bli 

smidigare för dem. En såpass stor enhet som omfattar 30000 personer borde inte anpassa sig till 

andra på det sättet. Polisen har så mycket mer att implementera. Vem tar dessa beslut? Det vet vi 

inte. Vi måste ha detta för att det ska passa alla dessa andra myndigheter som det sagts från 

början. 

 

Pilotdriften, hur kan man inte upptäcka dessa problem redan då? Hur kan det fortgå och hur kan 

man fortsätta använda ett system som inte fungerar?! 

6.2 Enkätfrågor och enkätsvar 

De åtta första frågorna är krav hämtade från förstudierapporten gällande SiebelPUST, därefter 

följer åtta fritextfrågor, vilket vi själva har format.  

 

1 = Uppfyller inte alls kraven, 5 = Uppfyller kraven helt. Inte obligatoriskt att kryssa i varje ruta 

eller svara i kommentarsfältet, därmed skiljer sig antalet svar från fråga till fråga. 
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Figur 4, verksamhetsstödets kapacitet. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Samtliga respondenter är eniga om att det inte fungerar som det borde göra eftersom systemet 

anses vara segt och inte flyter på som det borde göra. Men samtidigt kan respondenterna inte 

avgöra eller veta om det beror på att systemet är överbelastat eller om det beror på systemet i sig. 

En respondent menade dock att det flöt på bäst tidigt på morgonen eller sent på kvällen vilket 

kan tyda på att systemet fungerade som bäst när det var få som använde det. 

 

 

Figur 5, verksamhetsstödets tillgänglighet. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Respondenterna anser att systemet är tillgängligt dygnet runt men eftersom det ofta uppstår 

problem såsom att det låser sig och är långsamt i allmänhet är detta också en svår fråga att svara 
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på. En respondent skriver, “För att något skall vara tillgängligt bör det fungera. Pust fungerar 

inte.” Dessutom skriver några av respondenterna att det ofta legat nere på grund av uppdateringar 

och systemunderhåll. Sen har det aldrig fungerat ute på fältet vilket gör att det inte är tillgängligt 

för alla dygnet runt.  

 

 

Figur 6, användning i yttre tjänst. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Eftersom uppkopplingen aldrig fungerat finns ingen möjlighet att använda PUST ute på fältet. En 

av respondenterna säger dessutom: “Det är en utopi att tro att en Polis ska kunna göra ett ärende 

klart på plats alltid. Oftast saknas en hel del komponenter i ärendet som måste kompletteras 

efteråt av utredande personal. Programmet är för krångligt för att använda i en ofta stressig 

situation.” Det betyder att systemet inte fungerar tekniskt men dessutom kan det finnas 

svårigheter att använda det även om systemet skulle fungera. Vilket gör att idén fallerar på flera 

punkter.  
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Figur 7, vägledande gränssnitt. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Missnöjet angående gränssnittet är utbrett bland våra respondenter. Åtta av nio anser att 

gränssnittet inte uppfyller kraven. Respondenterna tycker det är krångligt, saknar logik och för 

att förstå sig på det krävs mycket träning eller ett högt tekniskt kunnande.  

 

 

Figur 8, anpassat gränssnitt. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Här har sju av åtta respondenter fyllt i alternativen 1 och 2, vilket är ett dåligt omdöme 

Respondenterna anser att det i vissa fall ser bra ut men fungerar inte. Systemet anses vara 

alldeles för ologiskt för att man ska kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt sätt. 
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Figur 9, översikt över utredning. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Stor spridning på svaren men majoriteten anser att systemet inte uppfyller kraven alls. 

Respondenterna skriver till exempel att: “Nej, inte ens på denna till synes enkla punkt har man 

lyckats”, “Inte alls. Du måste öppna mapparna och titta vad som finns bakom. Översikt saknas 

helt” och “Det syns inte ens vilka sidor man varit inne och svarat på.” 

 

 

Figur 10, simultant arbete. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 

Kommentarer 

Respondenterna tycker att översikten i en utredning är bra när det väl fungerar som det ska. Men 

respondenterna menar att systemet ofta tappar kontakten med vad andra gör i samma utredning, 
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vilket gör att man måste starta om systemet för att det ska fungera igen. Dessutom nämner vissa 

att det gamla systemet hade ett mycket bättre upplägg.  

 

Åtta Fritextfrågor 

Inte obligatoriskt att svara, därmed kan antal svar variera mellan olika frågor. 

Hur ofta använde du SiebelPUST? 

Flera av respondenterna använde SiebelPUST dagligen under tiden systemet var i bruk. Men 

respondenterna var också överrens att man försökte använda det så lite som möjligt, om 

möjligheten att använda RAR använde man det eftersom det var enklare och skapade mindre 

problem.  

Hur påverkade SiebelPUST din arbetsdag? 

Generellt påverkade SiebelPUST respondenternas arbetsdag negativt. Respondenterna blev på 

dåligt humör, irriterade och systemet framkallade stress och en negativ stämning på 

arbetsplatsen. Detta berodde på driftstörningar dagligen, olika buggar och det ologiska 

gränssnittet i SiebelPUST.  

Stötte du på några återkommande problem i användandet av SiebelPUST? 

Respondenterna var eniga om att systemet innehöll många problem och stötte på dem dagligen. 

De stötte på stora störningar såsom att systemet fastnade och all inlagd information då gick 

förlorad och massa andra buggar. Dessutom var ett annat ofta förekommande problem 

tillexempel att få översikt över olika uppgifter som fanns i varje ärende.  

Saknade du någon speciell funktion i SiebelPUST? 

Respondenterna ville helst att systemet skulle fungera utan störningar och problem. En 

respondent ville helst att systemet skulle vara baserat på den gamla plattformen.  

Vad var bra med SiebelPUST? 

De flesta respondenterna kan inte komma på något positivt med systemet. Men några 

respondenter menar att informationsutbytet med andra enheter inom rättskedjan är positivt, när 
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det väl fungerar. Dessutom att man kan jobba flera personer i samma utredning och tanken med 

att ett system kan komma och ersätta alla nuvarande utredningsstöd.  

Vad var dåligt med SiebelPUST? 

Den generella uppfattningen från våra respondenter var att systemet inte uppfyller sina krav. 

Många menar att inget med systemet var bra, tillexempel säger vissa av respondenterna att: 

“Precis allt från början till slut”, “Jag upplevde inget positivt” och “Att det inte fungerade.” 

Samma svar som förekommer i föregående fråga uppkommer igen, respondenterna upplever 

stora störningar och buggar i systemet som irriterar och förhindrar det dagliga arbetet.  

Har du någon insikt i varför man bytte till systemet SiebelPUST? 

Polisen ville vara mer involverad Riksväsendets informationsförsörjning. Alltså mer effektivt 

informationsutbyte med andra myndigheter. Man ville också ha alla förundersökningar och 

handlingar i samma system istället för att använda sig av olika system för olika ärenden även om 

de behandlades på samma sätt. Det skulle också förenkla polisens arbetssätt för att komma till 

slutprodukten snabbare. Till sist skulle nya SibelPUST kunna komma att användas ute på fältet 

för snabbare ärendehantering.  

Om du vill nämna något vi inte tagit upp får du gärna kommentera det här. 

Flera respondenter skulle velat se en utrustning som kan komma till användning för böter, 

dessutom en läsare som kan läsa ID-kort, regskyltar osv. Det skulle spara tid. Respondenterna 

uttrycker sitt missnöje i denna fråga med. Till sist säger en av respondenterna att: “Det bästa som 

hänt med Siebel PUST var beslutet att avveckla.”  
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7. Analys 

Vi har valt att utgå ifrån de fyra aspekterna i utvecklingsmodellen som presenteras i figur 

3, Dimensions of failure. Men endast behandla tre aspekter, Projektrelaterade, Tekniska 

och organisatoriska. Miljömässiga aspekten valdes bort då vi inte ansåg oss ha fått en 

tillräcklig grund för att behandla den aspekten. 

 

Projektrelaterade misslyckande 

Kostnads-, tidsöverskridning och misslyckande inom projektstyrning. 

 

I förstudierapporten (Söng 2008) presenteras den ekonomiska biten som en tungt vägande pjäs i 

valet mellan vidareutveckling av det skräddarsydda systemet JavaPUST och standardsystemet 

SiebelPUST. Under en treårsperiod räknar man med att spara 57 miljoner kronor på att välja det 

nya systemet baserat på plattformen Siebel. Man räknade med 45 % lägre kostnader vid 

nyutveckling, ca 40 miljoner SEK lägre kostnader för realisering och 30-50% lägre kostnader för 

drift och förvaltning. Vidare skrev man att det var en känd total kostnadsbild, där man menar att 

det skulle bli minimal avvikelse från ursprungligen förväntade kostnader i och med att det är ett 

standardsystem. Kostnaden för framtagande av SiebelPUST, inklusive förstudie och planering 

men exklusive kostnad för plattformen, uppgick till 160 MSEK trots en förväntad kostnad på 

drygt 67 MSEK. Ett skräddarsytt system beräknades kosta 195 MSEK (Mills, Söderlund, 

Roberts, Pohl 2013). 

 

Observationer och intervjuer som Holgersson (2014) gjort pekar även på att det tar mer än 5-6 

gånger längre tid att godkänna ett ärende i SiebelPUST jämfört med tidigare RAR. Därtill 

resulterar många knapptryckningar i väntetid i SiebelPUST, ett timglas kommer upp och det går 

inte att göra annat än vänta i 20-30 sekunder. Vidare är det flera sidor extra för granskaren att 

läsa igenom jämfört med tidigare RAR. Dessa tidsförluster uppges ha ökat 

avrapporteringstiderna med 30 % de senaste åren, vilket uppskattas vara värt några hundra 

MSEK.  
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Medan Polisen som myndighet gjort klara tidsförluster i och med SiebelPUST är 

Åklagarmyndigheten en myndighet som dragit vinster på det nya systemet genom 

tidsbesparingar och därmed även ekonomiskt. Åklagarmyndigheten uppges ha gjort besparingar 

på 3000 timmar (uppskattat värde 3 MSEK) år 2013. Detta genom direktöverföring från 

SiebelPUST in i det interna systemet, istället för det tidigare manuella arbetssättet där man förde 

in data från pappersark i systemet. (Holgersson 2014) 

 

Valet av utvecklingsmodeller kan dessutom ifrågasättas. Valet av PROPS understöds med 

anledningen att den är anpassad för standardsystem. Medans PPU främst är anpassad för 

skräddarsydda system och var tvungen att anpassas efter Siebel, vilken påverkan detta hade på 

slutprodukten är dock svårt att fastställa. 

 

Tekniska misslyckanden 

Misslyckande i hårdvara/mjukvara.  

 

I förstudierapporten tas upp att man räknar med bland annat “Hög stabilitet i drift med beprövat 

god prestanda” och “En användare som har använt en standardapplikation känner lätt igen 

användargränssnittet och kan därmed snabbt tillgodose sig nya funktioner i systemet”. Vad gäller 

användargränssnittet så har man som tidigare visat inte kunnat tillgodose sig några fördelar med 

standardapplikationen. Bland svaren vi fått finner man “ingen logik över huvudtaget”, “ologiska 

konstruktioner”, “Krångligt att "vandra" fram och åter bland flikarna”. På frågan hur pass väl 

påståendet anpassat gränssnitt som ger vägledning genom processen stämmer framgick ovan att 

det inte fanns något större stöd från användarna i denna fråga. Vad gäller stabilitet och prestanda 

framgår det i beslutsunderlaget (Holgersson 2014) att observationer och intervjuer pekar på att 

det tar 5-6 gånger längre att godkänna ett ärende i PUST jämfört med tidigare RAR. Vid 

knapptryckning är det inte ovanligt med väntetid på 20-30 sekunder innan timglaset försvinner 

på skärmen. Denna väntetid leder ibland till att Polisen gör något annat under tiden och när 

denne då kommer tillbaka så har den kastats ut ur SiebelPUST på grund av inaktivitet. Som 

framgår ovan var det blandade åsikter om huruvida PUST var tillgängligt för utredande personal 

dygnet runt. Bland kommentarerna fann vi “För att något skall vara tillgängligt bör det fungera. 

Pust fungerar inte”, “Till stor del så har systemet ändå varit igång dygnet runt, men har legat nere 
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då man genomfört uppdateringar/systemunderhåll.”, “Bra tanke, men fungerar inte alls för 

ärenden som kräver utredning.” (Söng 2008). Vidare var de inte heller överlyckliga över 

översikten man fick i SiebelPUST, “Inte alls. Du måste öppna mapparna och titta vad som finns 

bakom. Översikt saknas helt.” 

“Det syns inte ens vilka sidor man varit inne och svarat på” 

“Nej, inte ens på denna till synes enkla punkt har man lyckats.”, eller med hur anpassat 

gränssnittet var för att ge vägledning genom processen, där framgick att användarna tyckte det 

var krångligt, ologiskt och trixigt, men att man lär sig med tiden. 

 

Det har även framkommit att systemet inte är rättssäkert. Det har bland annat hänt att det fallet 

man jobbat med i PUST helt plötsligt bytts ut mot ett annat. Ärenden har även blivit “osynliga” 

för åklagare då det inte längre gått att hitta de vid sökning på diarienummer. Personer som begår 

brott innan de fyllt 18 men sedan fyller 18 några dagar senare registreras inte som LUL-brott 

(Lagen om Unga Lagöverträdare). Därtill har över hundra ärenden som skickats av 

Polismyndigheten aldrig kommit fram till Åklagarmyndigheten, vilket lett till att folk fått vänta 

onödigt länge på att få sitt ärende behandlat. (Holgersson 2014) 

 

Organisatoriska misslyckanden 

Misslyckande att leverera organisatoriska fördelar som bidrar till högre effektivitet.  

 

PPU använder sig Polisen av vid utveckling av nya system, vilket är en variant av 

systemutvecklingsmetoden Rational Unified Process. Utvecklingen av SiebelPUST är 

undermåligt genomförd om man jämför med delar av “bästa praxis” inom RUP utvecklingen, 

vilket är viktigt att följa om man vill utveckla ett fungerande system. 

 

Enligt rapporten IBM har genomfört som vi nämnt tidigare är kravfångsten inom 

Rikspolisstyrelsen(RPS) otydlig (Mills, Söderlund, Roberts & Pohl 2013). Kraven är svåra att 

mäta, svåra att implementera och inte tillräckligt specifika. De intervjuade nämner specifikt att 

säkerhetskraven är bland de största problemen eftersom utvecklarna inte förstod dem. Enligt 

RUP är det viktigt att från början dokumentera systemkrav för att sedan förmedla dem till 
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verksamheten. Eftersom utvecklarna inte förstod sig på dessa krav försvårade det utvecklingen 

av SiebelPUST. (Rational Software 1998) 

 

Bristen på kommunikation mellan utvecklarna och användarna gör att de mest påtagliga 

utmaningarna med projektet SiebelPUST är användarkrav och acceptanstester. Enligt POA har 

användarna inte involverats tillräckligt i projektet. Det innebär att acceptanstesterna blir lidande 

och resulterar i svårigheter för användarna att utvärdera systemet ordentligt. Eftersom 

användarna inte tillräckligt frekvent testar systemet uppkommer många nya krav när väl 

acceptanstesterna genomförs som i sin tur leder till förseningar i projektet. Genom att inte testa 

systemet frekvent utvecklar man inte mjukvaran tillräckligt iterativt, vilket är en grundläggande 

del av utvecklingen i RUP. Eftersom dagens system är komplicerade och invecklade är det 

viktigt att grundligt och kontinuerligt genomföra tester av systemet, vilket inte gjorts i 

utvecklingen av SiebelPUST. Det kan leda till högre risk att misslyckas. Bristande 

användarinblandning spelar en betydande roll för misslyckade IT-system och detta styrks både 

av The Standish Group (2013) och García-Sánchez & Pérez-Bernal (2007), där bristande 

användarinblandning ligger på plats två respektive plats tio på listan över vanligaste anledningar 

för misslyckande.   

 

Ändringshanteringen är ett ämne det råder skilda meningar om. Under intervjuer nämner vissa 

intervjupersoner att “under förra veckan fick vi ett ändringsförslag på måndagen, två på tisdagen, 

en på onsdagen och två på torsdagen, vi har inte sett någon ändringshantering på plats”. (Mills, 

Söderlund, Roberts & Pohl 2013) Genom att inte kontrollera mjukvaran förändring bryter 

projektet mot en grundläggande regel inom RUP. Förändring är oundvikligt inom 

systemutveckling, förmågan att hantera förändringar är svårigheten och i sin tur grundläggande. 

(Rational Software 1998) 

 

Kvalitetssäkring är en viktig beståndsdel i projektet som är bristfällig. Enligt IBMs slutrapport 

finns det ingen funktion som kontrollerar att mål uppnås. En anledning till detta är att projektet 

SiebelPUST och dess utvecklare under systemets utveckling befunnit sig under hög tidspress. 

Tidspressen har tvingat utvecklarna att genomföra prioriteringar för att möta deadline. En av de 

intervjuade säger: “Vi rundar av hörnen när det gäller att involvera slutanvändare i processen och 
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att samla in krav från verksamhetsfolk, såväl som juridisk kompetens användbarhetskunskap”. 

Enligt flera av de intervjuade finns risken att SiebelPUST inte kommer möta sina uppsatta krav. 

(Mills, Söderlund, Roberts & Pohl 2013) Genom att kontinuerligt verifiera mjukvarans kvalitet 

verifieras systemets krav på tillförlitlighet, funktionalitet, prestanda och kvalitet. 

 

Flera intervjuade utvecklare menade att strukturen i utvecklingen var komplex och svår att förstå. 

Några intervjuade hade synpunkter och menade att det fanns svårigheter att leda projekt inom 

RPS. Projektet Siebel bestod av fem olika projekt och sex olika styrgrupper enligt RPS, medan 

de intervjuade menar att det fanns upp till nio stycken olika styrgrupper. En projektledare säger 

att han/hon har rapporterat till tre olika styrgrupper, utan ett gemensamt forum. Dessutom 

nämnde han/hon att överlappning mellan grupperna fanns, vilket gör att osäkerhet uppstår och 

det är oklart vad varje grupp ska utföra. (Mills, Söderlund, Roberts & Pohl 2013)  

 

Riskhanteringen råder det skilda åsikter om bland de intervjuade. Vissa menar att 

riskhanteringen fungerar korrekt medan andra anser att de ansvariga projektledarna var dåliga på 

att nämna risker och hur hanteringen av risker(mitigering) skall gå till väga. En anledning till 

detta är överlappningen mellan styrgrupperna. På grund av detta uppstod osäkerhet om vilka 

problem varje enskild styrgrupp ska mitigera. (Mills, Söderlund, Roberts & Pohl 2013).  

 

Brist på Siebelkompetens 

Ett huvudskäl enligt Holgersson till nedläggning av systemet är bristfällig tillgång på 

Siebelkompetens, vilket togs upp på Oracles utbildningar kring Siebel redan i inledningen av 

SiebelPUST. Man sa redan då att det krävs stor kunskap för att lyckas med Siebeltillämpningar 

och speciellt vid så pass stora projekt som SiebelPUST. Det framgick att det krävs väldigt 

erfaren och kompetent personal för att lyckas med det. Redan då förstod man att det skulle 

krävas långa perioder av konsultberoende för att lyckas med ett så stort projekt som en 

omskrivning av PUST för att passa till Siebel. Tillgången till Siebelutvecklare framgick tidigt 

vara ordentligt begränsad då Accenture redan från början kallade in konsulter från Norge för att 

arbeta med uppdraget, ändå valde man att satsa på Siebel som standardplattform (Holgersson 

2014). I förstudierapporten nämns att bristen på Siebelkompetens står som ett allvarligt hot mot 

projektet SiebelPUST, det är ännu mer oroväckande att Siebelkonsulter från Norge anlitas redan 
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i början av utvecklingen (Sahlander 2011). Detta styrks av The Standish Groups (2013) och 

García-Sánchez & Pérez-Bernal (2007) där brist på expertkompetens är med på deras listor över 

de vanligaste faktorerna till misslyckade IT-system.   

 

Valet av plattform 

Vad som framkommer av slutrapporten från EY (2013) har det inte gjorts en grundlig analys om 

valet Siebel som Polisens nya plattform. Det som finns är en förstudierapport specifikt om Siebel 

som standardplattform hos Polisen. I förstudierapporten (Söng 2008) nämns fördelar och 

nackdelar med att införa Siebel, dessutom framkommer eventuella problem med införandet som 

senare i utvecklingen blir verklighet.  

 

Plattformen Siebel är som tidigare nämnt i grunden ett standardsystem som främst används till 

företag som sysslar med försäljning (Chen & Popovich 2003). Vilket innebär att det inte är 

optimalt för Polismyndigheten. Som vi nämnt tidigare är ett skräddarsytt system att föredra när 

man ska behandla kritiska och komplicerade funktioner, inte ett standardsystem. Eftersom ett 

standardsystem som ska anpassas kräver stor kunskap, vilket polisen inte besitter, skapas ett 

konsultberoende. Detta konsultberoende hade en negativ påverkan på systemet i sin helhet. 

Eftersom man var tvungen att anlita Siebelkompetens, vilket man var tvungen att göra sig av 

med på grund av att det blev för kostsamt, tappade man viktig kompetens som förmodligen var 

betydande för att få SiebelPUST att fungera enligt kraven som var uppsatta initialt i projektet. 

(Söng 2008) 

 

Utvecklingen av Siebel gjordes enligt Polisens egna utvecklingsmodeller PROPS och PPU. PPU 

är som tidigare nämnts en modell som är speciellt anpassad för skräddarsydda system, vilket 

Siebel inte är. Trots detta valde man att endast att modifiera PPU för att passa ett standardsystem, 

vilket kan ha påverkat systemet. (Rikspolisstyrelsen 2011) 
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8. Diskussion och Slutsats 

8.1 Slutsats 

Uppsatsens syfte beskrivs i avsnitt 1.3, här besvaras de frågor som ämnats besvaras. 

 

Vilka av aspekterna organisatoriska, projektmässiga och tekniska misslyckades respektive 

lyckades? 

I vår Fallstudie fick vi bra underlag för hur projektet framskridit inom de aspekter vi valt att 

behandla. Projektmässigt gick SiebelPUST över budget med 93 MSEK och ökade 

avrapporteringstiden med 30 % vilket bara det uppskattades vara värt några hundra MSEK. Med 

just projektmässiga vinster som starkaste argument att välja standardsystem före skräddarsytt 

måste slutresultatet ses som ett enormt misslyckande. Tekniskt har SiebelPUST givit fördelar i 

form av tidsvinster för exempelvis Åklagarmyndigheten när ärenden kunnat överföras direkt 

mellan systemen. Däremot har laddningstider, ologiskt användargränssnitt och problem med 

rättssäkerheten gjort att SiebelPUST inte kan ses som annat än misslyckat även i detta 

hänseende. Det som framkommer angående de organisatoriska aspekterna är att de brister på i 

stort sett varje plan jämfört med systemutvecklingsmodellen RUP. Kravfångsten är oklar det vill 

säga att kraven är svåra att implementera och inte tillräckligt specifika. Ändringshantering går 

inte till på rätt sätt, systemet kontrolleras inte tillräckligt frekvent. Kvalitetssäkringen brister, 

enligt IBM finns det ingen funktion som kontrollerar att mål uppnås. Utvecklarna har arbetat 

under hög tidspress och blivit tvungna att stänga ute användarna som prioritering. Struktur och 

riskhantering var komplex och svår att förstå. Alla dessa komponenter påverkar utfallet av 

systemet på ett negativt manér. 
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Vi ville även få svar på varför man valde ett standardsystem framför ett skräddarsytt? 

Anledningen till att man valde ett standardsystem över ett skräddarsytt system var främst den 

ekonomiska aspekten. Initialt räknade Polisen att ett skräddarsytt system, det vill säga att 

fortsätta utveckling av det redan funktionella systemet JavaPUST skulle kosta över 195 MSEK, 

medan att integrera ett standardsystem, SiebelPUST, endast skulle kosta 67 MSEK. 

Standardsystemet Siebel innehöll dessutom funktioner som Polisen var i stort behov av, som 

tillgänglighet för mobila lösningar, mångsidiga sökfunktioner och mediatjänster. Man ville också 

införa migrering mellan olika enheter i rättväsendet för att minska pappersarbetet, vilket Siebel 

kunde tillgodose. Detta gjorde att Siebel ansågs som ett bra alternativ som standardplattform hos 

Polismyndigheten.   

8.2 Diskussion 

Problematiken med misslyckade systemutvecklingsprojekt är intressant i sig. En sak som gör det 

än intressantare i detta fall är att det är höga krav på säkerheten. I fallet SiebelPUST har 

rättssäkerheten flera gånger fallerat, vilket självfallet är ohållbart. 

 

Resultatet av uppsatsen ger oss inte något klart svar på exakt vad som lett till misslyckandet med 

SiebelPUST. Däremot kan vi finna flera punkter som felat och att det redan tidigt började bli 

problem. Polisen tar upp redan i en förstudie att det krävdes väldigt erfaren personal med 

Siebelkompetens och att det var ont om just det. Detta bör de fått reda på innan utvecklingen 

började, om så var fallet har man helt enkelt blundat för problemet. Det kan dock möjligen vara 

så att Oracle kände till detta men talade inte om det på ett sådant sätt att Polisen förstod. 
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Användartesterna och pilotdriften är två delar vi ifrågasätter, om ett system inte fungerar som det 

ska borde det inte implementeras i verksamheten. Testerna gjordes inte tillräckligt noggrant och 

det känns som man hoppades på att allt skulle lösa sig. Eller kan det finns det andra orsaker till 

att systemet infördes för tidigt? Fanns det påtryckningar från högre instanser? Enligt ett 

meddelande från Intrapolis (2011) uttrycker sig Rikspolisstyrelsen sig mycket positivt om 

SiebelPUST, han nämner bland annat att utredningarna går fortare att behandla och att 

barnsjukdomar av systemet redan är borta. Hur kan det då komma sig att Polisen fortfarande 

flera år senare klagar på ett system som är långsamt och innehåller massa buggar? Lyssnade man 

inte på vanliga polisers klagomål? Om man hade lyssnat på alla klagomål kanske man kunde lagt 

ner systemet tidigare och sparat en stor del av skattebetalarnas pengar. De bestämmande 

krafterna hos polisen har helt enkelt kört sitt eget race. 

 

Valet av en standardplattform som behöver en hel del anpassning och samtidigt lider brist på 

kompetenta utvecklare känns inte riktigt genomtänkt. Att dessutom kombinera det med en 

utvecklingsmodell anpassad för skräddarsydda system och anpassa det mot standardsystem 

känns inte optimalt. 

 

Troligtvis var man förblindad av den direkta kompatibiliteten med andra myndigheter i och med 

standardplattformen Siebel. Man kan dock fråga sig varför ska den största myndigheten anpassa 

sig efter dem mindre. 

 

Förhoppningsvis kan man dra lärdom inför kommande IT-projekt. Särskilt rent praktiskt, som 

vad Polisen kan begäras att rapportera direkt från brottsplatsen och att vara mer noggrann i 

granskning av tilltänkta system. 

 

8.3 Källkritik 

Datainsamlingen fick bestå till större del av dokumentanalyser än vi först hade tänkt. Detta på 

grund av att det var svårt att få tag på intervjuobjekt. Vi skickade ut enkäter till 49 användare av 

SiebelPUST men fick endast svar av nio. Risken är att respondenterna har starkare åsikter än de 

som valt att inte svara. Man bör därför vara försiktig med att påstå att det definitivt ger en 

nyanserad bild av användarnas tycke. Vidare sökte vi mer insatta respondenter på frågor kring 



54 
 

val av utvecklingsmetoder och val av system. Trots upprepade försök till de som ansågs 

tillräckligt insatta renderade försöken endast i en beslutsgrund för nedläggningen av SiebelPUST 

som fått ligga till grund för en stor del av uppsatsen. 

8.4 Vidare forskning 

Med tanke på denna misslyckade satsning vore det intressant att samtidigt jämföra detta projekt 

mot försäkringskassans misslyckade IT-satsning med tanke på den gemensamma nämnaren 

vilket är Accenture. Accenture är inblandade i båda dessa IT-satsningar och båda är misslyckade. 

Har Accenture haft en betydande roll för dessa misslyckanden eller är det bara en tillfällighet? 

 

Dessutom vore det intressant att granska närmare vilka verktyg man använde för att analysera 

Siebels lämplighet och vilka alternativ som fanns. Kunde man genomfört granskningen på något 

bättre sätt? Det är tydligt att man inte hade tillräcklig kunskap när själva beslutet togs att välja 

Siebel som plattform, många viktiga kunskaper kom istället fram senare när utvecklingen redan 

tagit fart, av vad vi erfar från våra dokumentstudier. 
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9. Bilagor 

9.1 Detaljerat händelseförlopp vid rapportering i SiebelPUST av en händelse, 

detta fall en rattfylla. 

 

  

 

 

 

 

9.2 Enkätfrågor och enkätsvar 

Vi kom i kontakt med polisstationen i Sala som gick med på att skicka ut vår enkät till sina 

anställda som någon gång hade använt systemet. Även om enkäten skickades ut till 49 personer 

fick vi endast nio svar. 

 

De åtta första frågorna är krav hämtade från förstudierapporten gällande SiebelPUST, därefter 

följer åtta fritextfrågor. 

 

1 = Uppfyller inte alls kraven, 5 = Uppfyller kraven helt. Inte obligatoriskt att kryssa i varje ruta 

eller svara i kommentarsfältet, därmed skiljer sig antalet svar från fråga till fråga. 
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Figur 4, verksamhetsstödets kapacitet. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster.  

Kommentarer 

“Inte helt lätt att svara på, men med tanke hur PUST Siebel har fungerat under den tid som vi 

haft det så tror jag inte att man skulle lyckas med det.” 

“Svårt att svara på kapaciten på systemet, eftersom man som användare inte vet hur många som 

är inne samtidigt och om eventuella bekymmer med registrering i systemet har med antalet 

samtidiga användare att göra.”  

“Klarar inte ens låg belastning idag.” 

“Går inte att svara på eftersom man inte vet när man jobbar i systemet hur många som är 

inloggade eller om de problem som varit har berott på antalet användare eller andra problem.”  

“Stora svårigheter vid redovisning (överlämnande till åklagarmyndighet) Fungerar ofta inte att 

skicka vidare. Fungerar oftast bara tidig morgon och sen kväll.”  

“Omöjligt att ha en åsikt om, har krånglat en hel del. Oklart för en annan om det beror på 

"buggar" eller programmet ej klarar många användare samtidigt.”  

“Systemet är inte utbyggt för att klara av att hantera en användare utan att tramsa.” 
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Figur 5, verksamhetsstödets tillgänglighet. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster.  

Kommentarer 

“För att något skall vara tillgängligt bör det fungera. Pust fungerar inte.” 

“Bra tanke, men fungerar inte alls för ärenden som kräver utredning.”  

“Ute i Sala har det varit mycket krångel med uppkopplingen.”  

“Ja det går ju att logga in, men fullt av buggar och ologiska konstruktioner som gör systemet 

otillgängligt och tidskrävande.” 

“Till stor del så har systemet ändå varit igång dygnet runt, men har legat nere då man genomfört 

uppdateringar/systemunderhåll.” 
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Figur 6, användning i yttre tjänst. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster.  

Kommentarer 

“Man lär sig med tiden, men föregångaren var mycket lättare att hantera. Dock finns det en del 

konstiga buggar som segar ned användningen.”  

“Det finns ingen möjlighet att skriva ute på fältet, mycket beroende på den dåliga 

uppkopplingen. Det är inte enbart för PUST, det går inte att använda bärbar där ute, det är för 

dåliga grejor.”  

“Det är en utopi att tro att en Polis ska kunna göra ett ärende klart på plats alltid. Oftast saknas en 

hel del komponenter i ärendet som måste kompletteras efteråt av utredande personal. 

Programmet är för krångligt för att använda i en ofta stressig situation.”  

“Fullt av buggar som man måste "lära" sig.”  

“Buggar och ologiska konstruktioner för alla oavsätt position i organisationen. Men som "polis 

på gatan", har man ju inte samma möjlighet till stöd som Poliser som sitter samlade i en korridor 

med arbetskamrater och inte någon "klient" framför sig.”  

“Nej, nej och åter nej.” 
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Figur 7, vägledande gränssnitt. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster.  

Kommentarer 

“Krångligt att "vandra" fram och åter bland flikarna.” 

“Ingen logik över huvudtaget.” 

“Ologiska konstruktioner.”  

“Samma sak gällande detta så lär man sig med tiden, en hjälp funktion finns även att tillgå.” 

“Inte alls. Du måste lära dig trixa och undvika fällorna.” 

 

 

 

Figur 8, anpassat gränssnitt. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster. 
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Kommentarer 

“Har bara sett gränssnittet för användare (ej fu-ledare eller annan nivå).”  

“Ser bra ut , men fungerar inte.”  

“Nej systemet är aldeles för olågiskt för att man på ett enkelt sätt skall kunna utföra sina 

uppgifter.” 

 

 

 

Figur 9, översikt över utredning. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster.  

Kommentarer 

“Nej, inte ens på denna till synes enkla punkt har man lyckats.”  

“Inte alls. Du måste öppna mapparna och titta vad som finns bakom. Översikt saknas helt.” 

“Det syns inte ens vilka sidor man varit inne och svarat på.” 
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Figur 10, simultant arbete. X-axeln står för betyg och y-axeln för antal röster.  

Kommentarer 

“Man kan, men systemet uppdaterar inte vad de andra gör om man inte stänger ned programmet 

och sedan startar det igen.” 

“Ingen egen erfarenhet.”  

“Gamla verisionen av PUST var tydligare och lättare gällande att lägga till mer personal som 

samtidigt avrapporterar. I gamla verisionen kunde man lägga in samtliga berörda i och med att 

man startade upp en utredning. I Pust Sibel kan man enbart lägga till en ytterligare 

medrapporterande på första sidan vid uppstart av en anmälan, övriga medrapporterande får man 

lägga till under handläggning efter att utredningen startats upp.” 

 

Åtta Fritextfrågor 

Inte obligatoriskt att svara, därmed kan antal svar variera mellan olika frågor. 

Hur ofta använde du SiebelPUST? 

“Dagligen under denna kort period som det var i bruk.”  

“För tillfället mindre och mindre i och med att det för tillfället avvecklas. Cirka 1 gång i 

veckan.” 

“Tyvärr sldeles för ofta, men så lite jag kan.”  

“Dagligen några gånger i veckan.” 

“Tiotal gånger.”  
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“Inte så ofta, granskade emellanåt. Har försökt skrivit någon anmälan men har fått klagomål från 

personalen hela tiden.”  

“Varje arbetspass.” 

“Just nu så lite som möjligt, finns möjlighet att avrapportera i RAR görs detta.” 

Hur påverkade SiebelPUST din arbetsdag? 

“Avrapporteringen tog mkt lång tid, vilket resulterade i fler Poliser bakom skrivbordet istället för 

ute i verkligheten.”  

“Ologiska konstruktioner och buggar gör att det tar tid, som man inte har kontroll över. Mycket 

stresskapande” 

“Driftsstörningar dagligen.”  

“Jag blir på dåligt humör, får lite gjort och det förhindrar möjligheten att leva upp till Polisens 

värdegrund, tillgänglig, effektiv och engagerad.”  

“Inte så mycket, men den har sina brister som inte skall finnas.”  

“Jag har ganska god kunskap i självaste användandet. Det mest irriterande är att lägga in 

telefonnummer som fungerar först efter flertalet gånger.” 

“De uppgifter man har tvingats att jobba med i pust har tagit längre tid än om de hade legat i 

andra avrapporteringssytem.” 

“Det blev en negativ stämning och ingen kunde förstå när jag sa att det skulle fortsätta att 

användas. Medarbetarna tappade nästan förtroendet för mig.”  

“Stressframkallande.” 

“Blodtrycket steg. Ett program som man försökte undvika. Programmet ej användbart för 

ärenden av den typ som jag utreder.” 

Stötte du på några återkommande problem i användandet av SiebelPUST? 

“Dagligen mycket stora störningar i systemet.”  

“Att det fastnade i systemet och det inte gick att göra klart.”  

“Trögt.”  

“Det största problemet för mig var att det är svårt att få en översikt över vad för uppgifter som 

finns i varje ärende.”  

“Buggar och låsningar.”  
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“Jodå det finns en del problem.”  

“En hel del sk. "buggar", fick göra om samma procedur och efter 10:e gången så lyckades man 

fylla i sin uppgift.” 

“Ja, varje gång jag använder det.” 

Saknade du någon speciell funktion i SiebelPUST? 

“Den borde ha varit mer lätt överskådlig, helst byggd på den tidigareverisonens plattform.” 

“Mycket. Mest en markering vad man hade fyllt i för något.”  

“nej”  

“Funktionalitet.”  

“Allt.” 

Vad var bra med SiebelPUST? 

“Svårt att komma på.”  

“-” 

“Ingenting.”  

“Som jag upplevde systemet INGET.”  

“Att det fanns kopplingar mot andra system där uppgifter kunde kopplas ihop direkt, när det 

fungerade.” 

“Man kan jobba i det samtidigt.” 

“Tanken med ett nytt program som klarar alla våra system.” 

Vad var dåligt med SiebelPUST? 

“För krångligt och det tog väldigt lång tid.”  

“Man fick dålig översyn över ärendet, ej logisk följd i avrapporteringen. Strul och krångel, man 

fick göra om samma procedur flera gånger.”  

“Precis allt från början till slut.”  

“Fungerade aldrig riktigt bra. Buggar och fel som är störande. Listan kan nog göras längre.” 

“Jag upplevde inget positivt.”  

“Rörigt och buggigt.” 



64 
 

“Betydligt mer svårt att överskåda jämfört med gamla utredningsstödet DURTvå.” 

“Programvaran som inte fungerade.”  

“Att det inte fungerade.” 

Har du någon insikt i varför man bytte till systemet SiebelPUST? 

“Man trodde nog att polisen skulle bli mer effektiv Samköra med flera myndigheter.”  

“För att snabbare komma till slutprodukt, fu prot och påföljd. Hela lagföringproceduren 

elektronisk.”  

“Nej men jag tror att det var väl någon som råkade ut för en bra fösäljare på Oracle.” 

“Liten, en av anledningarna var att man med detta system kunde koppla ihop i en annan 

plattform.”  

“Våra nuvarande program klarar inte ett systematiskt utredningsarbete på rikstäckande nivå. De 

kan inte samverka med varandra i den utsträckning som behövs.”  

“Tanken var att man ville ha program som bygger på samma plattform i detta fall Oracles. 

Genom att ha program som bygger på samma plattform så skulle dessa lättare kunna genomföra 

informationsutbyte.”  

“Man har hela tiden försökt att hitta ett avrapporteringssystem ute på fält. Syftet har varit gott.”  

“Ja.” 

Om du vill nämna något vi inte tagit upp får du gärna kommentera det här. 

“Det vore bättre att vi fick utrustning för att tex skriva en O-bot (precis som p-vakterna kan 

skriva P-bot, eller konduktörer osv) där vi kan få underskrift direkt och man var tvungen att 

skriva rätt på plats. Det skulle spara resurser.”  

“Vi kunde även få en läsare som läser av regskyltar, körkort, ID-kort mm, och helst direkt sänder 

in det så det registreras i ett HR. Där skulle vi spara tid och resurser.”  

“Det bästa som hänt med Sibelst PUST var beslutet att avveckla.”  

“Mängder med buggar vid införandet. Från början knappt användbart. Efter ett års användande 

börjar det bli hyfsat, förmodligen på att användandet av Pust minskat radikalt!”  

“Katastrof att man kan sjösätta ett program utan att testköra det och se att det fungerar. Stort 

slöseri med skattepengar. Ansvariga måse vara helt inkompetenta eller ha en svåger i 

databranschen!!!!!!” 
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