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Abstract 
Failed system development projects are a common sight within the IT-industry. During the 
last ten years we have seen several more or less disastrous high profile projects being 
reported in the news.  One aspect that might hold some of the responsibility for these 
failures is the fact that more organisations are knowledge intensive which makes their 
work processes difficult to capture in computer systems. How requirements engineering is 
handled becomes even more important in these cases, where processes are unpredictable 
and rely on individual judgement and knowledge. In this study we have examined the 
challenges of developing systems for knowledge intensive businesses through a method of 
qualitative case study of a university laboratory. The study included contextual and semi-
structured interviews, and showed that work processes within this organisation are 
difficult to structure because they need to allow for a certain measure of freedom. It is also 
difficult to capture implicit knowledge and turn it into explicit knowledge contained within 
a computer system. Moreover different users often have different needs, and may also have 
difficulty expressing these clearly or imagining the possibilities that a system might 
present, which might limit their vision of what a future system might look like. All these 
aspects are factors that can make the requirements engineering more challenging. 
 

Förord 
Vi vill tacka SMC för att de gav oss möjligheten att komma in i deras verksamhet för att göra 
denna studie och för den entusiasm de visat under arbetets gång. Vi vill även tacka alla 
respondenter som var snälla nog att ställa upp och vår handledare Ted Saarikko för att han 
pekat oss i rätt riktning. 
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1. Inledning 
Misslyckade utvecklingsprojekt är ett ständigt problem som hemsöker IT-branschen (Reddy, 
Pratt, Dourish & Shabot, 2003). Bara under de senaste tio åren har vi sett ett antal 
högprofilprojekt som dragit över i både tid och budget och i värsta fall slopats helt efter 
enorma investeringar gjorts i systemet. Till exempel Försäkringskassans satsning på ett nytt 
tandvårdssystem som avbröts efter skenande kostnader och stora förseningar (Jerräng, 
2009a; Jerräng, 2009b) och Försvarsmaktens program Prio som skulle ge försvaret ett 
modernt systemstöd för att kunna utveckla verksamheten (Carlbom, 2010), men även detta 
projekt drabbades av förseningar, drog över budget (Jerräng, 2012a) och resulterade i ett 
system med ett svårt och ovant användargränssnitt (Webbredaktionen, 2014) som man haft 
svårt att finna stöd för bland användarna (Jerräng, 2012b). Sist men inte minst har vi 
polisens Pust Siebel som skrotades efter att användbarheten prioriterats bort och försök att 
anpassa systemet efter verksamheten resulterade i att systemet byggdes sönder och var 
omöjligt att underhålla och bygga vidare på. Otroligt nog skede detta efter man redan 
tidigare utvecklat ett system för 100 miljoner kronor som poliserna var nöjda med men som 
lades ner till fördel för satsningen på Pust Siebel (Tallungs & Josefsson, 2014).  

I dessa fall handlade det om anpassningar av standardsystem som misslyckats. En möjlig 
orsak till att anpassningarna fungerat dåligt kan vara att verksamheterna som man försökt 
införa dessa system inom har arbetsprocesser som inte kan anpassas efter standardlösningar 
och dessa lösningar i sin tur är inte flexibla nog att anpassa efter arbetsprocesserna 
(Davenport, 1998). Pust Siebel är ett utmärkt exempel på detta. Tallungs och Josefsson 
(2014) menar att antingen har man en verksamhet som kan byggas om så att den passar ett 
färdigt system eller så behöver man ett specialiserat systemstöd. 

Ett område där specialiserade eller svårfångade arbetsprocesser är vanligt förekommande 
är kunskapsintensiva verksamheter, exempelvis polis, sjukvård och forskning kan sägas vara 
sådana, där arbetet ofta kan vara oförutsägbart (Markus, Majchrzak & Gasser, 2002) och 
beroende av individens omdöme och kunskaper (Miles, 1995; Reddy et al., 2003).  

Detta medför utmaningar när IT-stöd utvecklas för den här typen av miljöer. Eftersom 
arbetsprocesserna kan vara svåra, rentav omöjliga, att strukturera tydligt blir det komplicerat 
att designa ett system som kan stödja dessa. Verksamheten är även ofta föränderlig vilket 
försvårar identifieringen av behov. 

Inom all systemutveckling är kravhanteringen en viktig del av arbetet. Det ska vara 
grunden som utvecklingsarbetet bygger på och en bristfällig kravhantering eller felaktiga 
krav kan få stora konsekvenser för projektet, bland annat ökade kostnader, förseningar och 
missnöjda användare (Eriksson, 2008; Holmström & Sawyer, 2011). För att utveckla 
framgångsrika IT-stöd för kunskapsintensiva verksamheter blir kravhanteringen oerhört 
viktig (Reddy et al., 2003). 

Under hösten 2014 kom vi i kontakt med Swedish Metabolomics Center (SMC), en 
anläggning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som specialiserar sig på analyser av 
metaboliter i olika biologiska system. Av dem fick vi uppdraget att undersöka behovet av IT-
stöd som finns i deras laboratorium. Det var under detta arbete som vi fick upp ögonen för 
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kunskapsintensiva verksamheter och de utmaningar som systemutveckling för dessa miljöer 
medför.  

1.1 Problemformulering 
Vilka är utmaningarna med att utveckla IT-stöd för kunskapsintensiva verksamheter?  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera utmaningarna som man som utvecklare möter 
när man tar fram IT-stöd för kunskapsintensiva verksamheter. Vi vill få en fördjupad 
förståelse för hur kunskapsintensiva verksamheter särskiljer sig från "traditionella" sådana 
och hur detta påverkar arbetet med kravfångsten. 

1.3 Avgränsning 

På grund av den begränsade tiden som vi har för detta arbete har vi valt att avgränsa vår 
studie till att fokusera på kravfångstfasen av systemutvecklingsarbetet. Vi valde denna 
avgränsning eftersom litteraturen om både systemutveckling i allmänhet och om system för 
laboratoriemiljöer och andra kunskapsintensiva verksamheter talar om vikten av att 
identifiera krav för en lyckad utveckling och implementation.  

Eftersom det case som vi har undersökt gäller ett universitetslaboratorium blir detta en 
ytterligare avgränsning då vi inte kan uttala oss empiriskt om hur verksamheten ser ut i 
andra typer av kunskapsintensiva miljöer.  
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2. Relaterad forskning 

I detta avsnitt beskriver vi tidigare forskning inom vårt ämnesområde. Vi börjar med att 
redogöra för forskning kring systemutveckling och kravhantering och går sedan vidare till att 
förklara vad kunskapsintensiva verksamheter är och vad som skrivits om systemutveckling 
för denna typ av miljö. Slutligen kommer vi att titta på laboratorier som en kunskapsintensiv 
verksamhet och system som utvecklats specifikt för denna typ av verksamhet. 

2.1 Systemutveckling och kravhantering 

De tidiga IT-systemen som togs fram under 60- och 70-talet utvecklades och 
implementerades utan hjälp av några formaliserade utvecklingsmetoder. Man fokuserade på 
själva programmeringen och att försöka lösa tekniska problem som att komma runt 
begränsningar, exempelvis väldigt begränsad minneskapacitet, som dåtidens hårdvara led av 
(Avison & Fitzgerald, 2003; Fitzgerald, Russo & Stolterman, 2002). På grund av detta ansåg 
många utvecklare att bra program var effektiva program snarare än tydliga och väl 
dokumenterade sådana. Detta rent tekniska angreppssätt lyckades inte ta itu med de 
fundamentala problem som systemutveckling led av: utvecklingen tog för lång tid, kostade 
för mycket och de slutgiltiga systemen fungerade dåligt inom kontexten som de 
implementerades inom (Fitzgerald et al., 2002). Utvecklare hade sällan någon förståelse för 
den sociala kontext som systemen de utvecklade skulle implementeras inom och man hade 
sällan väldefinierade användarbehov att utgå ifrån och därmed blev också designen av dessa 
system ofta dåligt anpassade till användares och organisationers faktiska behov (Avison & 
Fitzgerald, 2003).  

Bristen på formell struktur och standarder, och faktumet att få utvecklare hade någon 
form av formell utbildning, gjorde att utvecklare hade väldigt individualistiska sätt att arbeta 
på, vilket i kombination med begränsningarna som dessa ställdes inför resulterade i 
komplexa program som var väldigt svåra att förstå (Fitzgerald et al., 2002). Dessa brister och 
individualismen hos utvecklare innebar även att utvecklingsprojekt var svåra att styra. Detta 
utvecklingsklimat ledde till en ny uppskattning för standarder och ett mer strukturerat sätt 
att arbeta vilket resulterade i de första formella utvecklingsmetoderna under sent 70-tal och 
tidigt 80-tal. Dessa metoder fokuserade på att identifiera faser och steg som man trodde 
skulle förbättra styrningen och introducera disciplin i systemutvecklingen, ett tillvägagångs-
sätt som vi idag känner till som vattenfallsmodellen (Avison & Fitzgerald, 2003).  

 Trots denna systematisering av systemutveckling hade man fortfarande problem med att 
möta organisationers verkliga behov, ofta för att man fortfarande i första hand fokuserade på 
att förbättra den tekniska effektiviteten på verksamhetsnivån inom organisationer. Andra 
problem som var vanliga var bland annat överdrivet konservativ design eftersom man ofta 
baserade det nya systemet på det existerande systemet, bristande flexibilitet som gjorde 
designförändringar dyra och svåra att implementera, samt att slutanvändarna blev 
missnöjda på grund av problem med datororienterad dokumentation och för att de inte 
kunde "se" systemet innan det var körbart (Avison & Fitzgerald, 2003). 

 På grund av vattenfallsmetodens begränsningar började man utveckla nya metoder för 
att bemöta dessa (Avison & Fitzgerald, 2003). Genom åren har man gjort många försök att 
hantera komplexiteten och svårigheterna, och problemen som uppstår på grund av dessa, 
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som systemutveckling innebär genom olika typer av formaliserade metoder för att försöka få 
bättre kontroll över både utvecklingsprocessen och det slutgiltiga resultatet (Fitzgerald et al., 
2002).  Därmed hoppades man på att bättre kunna möta användarnas krav, förbättra 
utvecklingsprocessen och standardisera processer för bättre integration inom organisationer 
(Avison & Fitzgerald, 2003). 

Nya metoder har dock inte löst alla problem relaterade till systemutveckling. IT-
projekt misslyckas fortfarande trots nya metoder och ökad uppmärksamhet för metod-
innovation (Avison & Fitzgerald, 2003). Många av de problem som man upplevde inom 
systemutveckling under 80-talet är fortfarande precis lika aktuella för dagens utvecklare 
(Holmström & Sawyer, 2011).  

2.1.1 Vikten av kravhantering 
Den största felkällan vid utveckling av IT-system är enligt Eriksson (2008) bristande krav. 
Felaktig kravhantering har ibland små konsekvenser, saker som till exempel att vissa 
funktioner i systemet kanske inte fungerar precis som det var tänkt, men konsekvenserna 
kan, och blir ofta, mycket större. Försenade projekt, dyrare utveckling och förvaltning, samt 
mer eller mindre missnöjda användare är exempel på vanliga problem som 
utvecklingsprojekt råkar ut för, och problemen går ofta hand i hand (Eriksson, 2008).  

Kravhanteringsarbetet blir allt svårare allt eftersom komplexiteten i system som byggs 
ökar. Tidiga system var ofta isolerade och saknade kontakter med andra men idag 
kommunicerar nästa alla system med ett antal andra systems, både online och lokalt, och 
både inom och utanför företagets gränser (Eriksson, 2008). Historiskt har system även haft 
en välkänd grupp användare, men dessa blir allt fler och användarnas bakgrunder och behov 
varierar allt mer. Den växande användarbasen gör att allt större krav ställs på systemens 
användbarhet. Det är även en stor press på att systemutvecklingsprojekt levererar önskad 
funktionalitet inom en viss tidsram och med en given budget. Detta gör att det ställs stora 
krav på kravhanteringen, men tyvärr håller kraven som används för att bygga IT-system 
sällan den kvalitet som krävs (Eriksson, 2008).  

Dessa brister kan enligt Eriksson (2008) bero på att man samlar in krav från fel 
intressenter, använder fel sorts tekniker eller dokumenterar kraven bristfälligt. Felaktig 
kravhantering kan också bero på att man utgår ifrån ett antal tvivelaktiga antaganden: att en 
organisations behov är statiska, att användare ska kunna förstå och kunna uttrycka sina 
nuvarande och framtida behov på ett tydligt sätt och slutligen att huvudaktörerna inom 
organisationen har förenliga åsikter om dennas mål och syfte (Holmström & Sawyer, 2011). 

Holmström och Sawyer (2011) menar dock att det finns ett konkretare problem. Enligt 
dem finns det konflikter mellan olika användares behov och de menar att systemutvecklare 
ofta inte tar tillräckligt stor hänsyn till, eller rentav ignorerar eller medvetet osynliggör, detta 
för att underlätta sitt arbete eller relationen med kunden. Detta minskar kravhanteringens 
värde avsevärt och innebär att eventuella krav som tas fram inte reflekterar verksamhetens 
och användarnas verkliga behov. För att identifiera vad intressenterna verkligen behöver bör 
man välkomna ett visst mått av konflikt mellan olika användare. Genom att belysa dessa 
olikheter och diskutera dem rationellt kan man ta hänsyn till olika intressenters förståelse av 
problemen som de upplever och därmed nyttja detta för att förbättra systemet. 
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Kraven som systemutvecklare sammanställer ska vara en guide som styr utvecklingen och 
därmed bör en ordentlig kravhantering som ger en realistisk bild av intressenternas behov 
öka chanserna för ett lyckat utvecklingsprojekt (Holmström & Sawyer, 2011). Kostnaden för 
att åtgärda eventuella fel som uppstår under utvecklingsprocessen ökar även exponentiellt 
för varje led i arbetet, ju senare dessa upptäcks desto dyrare blir det. Man tjänar alltså på att 
göra rätt från början (Eriksson, 2008).  

2.2 Kunskapsintensiva verksamheter 

Allt fler verksamheter ser kunskap som en viktig resurs för verksamheten. (Robles-Flores & 
Kulkarni, 2005). Då man söker i litteraturen efter kunskapsintensiva verksamheter finner 
man ett antal olika förkortningar som kan relateras till dessa. Bland annat hittar man 
Knowledge Intensive Firm (KIF), Knowledge Intensive Organization (KIO), Knowledge 
Intensive Business Services (KIBS), Knowledge Intensive Business Processes (KIBP) och 
Knowledge Management Systems (KMS).  

Knowledge intensive firms, eller knowledge intensive organisations, är företag som 
använder kunskapen som finns inom företag och omvandlar denna till säljbara produkter 
eller tjänster (Numri, 1998). Ett KIF kan alltså leverera både tjänster och produkter, dock 
skall dessa produkter och tjänster baseras på kunskap som återfinns inom organisationen. 
KIBS är kunskapsintensiva tjänster som levereras av företag. Företagen som levererar KIBS 
är ofta starkt beroende av den kunskap som finns hos de individer som är anställda på 
företaget. Ofta levererar de kunskap till sina kunder genom att till exempel producera 
rapporter, eller ge kurser, men dessa företag kan även erbjuda andra typer av tjänster (Miles 
et al., 1995). KIBP är arbetsprocesser som inte kan standardiseras fullt ut.  Dessa processer 
kräver att människor tillåts friheten att agera utifrån den kunskap som de besitter (Robles-
Flores & Kulkarni, 2005). Ett exempel på denna typ av arbetsprocesser är vad Markus et al. 
(2002)  kallar emergent knowledge processes (EKP). Dessa processer kännetecknas av (1) 
oplanerade processer som bygger på överväganden utan någon bästa struktur eller sekvens, 
(2) aktörer vars arbetsroller och förkunskaper är oförutsägbara och slutligen (3) krav på 
komplex kunskap som är både generell och situationsanpassad, som är distribuerad bland 
olika individer och utvecklas dynamiskt. Exempel på verksamheter där man finner denna typ 
av processer är forskning, produktutveckling och organisationsdesign, verksamheter som är 
kunskapsintensiva.  

Knowledge Management Systems (KMS) är system utvecklade för att hantera den 
kunskap som finns inom en organisation. Dock kan aldrig detta system helt ersätta den 
personal som besitter den faktiska kunskapen, utan är enbart ett komplement som verkar för 
att exempelvis förmedla kunskap mellan de olika anställda. Eftersom kunskap i en progressiv 
organisation inte är statisk krävs det även att dessa system konstant utvecklas för att 
tillfredsställa behoven inom organisationen. Dessa system skall fånga den kunskap som finns 
hos individen, möjliggöra sökning och hämtning utav relevant kunskap samt kunna förmedla 
kontakt med experter (Robles-Flores & Kulkarni, 2005). 

2.2.1 Systemutveckling för kunskapsintensiva verksamheter 
Det finns ett flertal utmaningar med att utveckla IT-stöd för kunskapsintensiva 
verksamheter. Dessa verksamheter har unika behov som inte till fullo stöds av traditionella 
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typer av Management Information Systems (MIS). Dessutom saknas stöd i system-
utvecklingslitteraturen för hur man ska bygga system som stödjer kunskapsintensiva 
processer (Markus et al., 2002).  

En inneboende egenskap hos kunskapsintensiva processer är, som tidigare nämnts, att de 
är svåra att standardisera. Orsaken till detta är bland annat att det finns ett krav på 
möjligheter för de anställda att agera relativt fritt, samt tillåtelse att vara kreativ i sitt arbete 
(Markus et al., 2002; Robles-Flores & Kulkarni, 2005).  Då man försöker att formalisera 
dessa typer av arbetsprocesser uppstår det ofta problem, då möjligheterna till frihet och 
kreativitet ofta begränsas alltför hårt (Dahlbom & Mathiassen, 1993). I många fall leder detta 
till att systemen avvisas av användarna. Att tro att man under kravfångsten skall kunna 
omvandla arbetsprocesserna i dessa verksamheter till enhetliga rutiner är ett misstag. 
Arbetet som utförs är oförutsägbart och det krävs att de anställda kan göra undantag från 
fastställda rutiner (Reddy et al., 2003). 

 Kravfångsten kan vara svårare att genomföra eftersom professioner som verkar inom 
kunskapsintensiva verksamheter ofta styrs av starkt grundande yrkesnormer (Brunsson, 
1998).  Dessa personer har dessutom ofta en hög ställning inom organisationen och en 
avgörande röst i beslut som rör verksamheten. Trots att de styrande normerna sällan finns 
dokumenterade upprätthålls de och många beslut inom organisationen baseras alltså på dem 
(Reddy et al., 2003). Eftersom att dessa normer är något som ofta tas förgivet av dem som 
arbetar inom organisationen och sällan konkretiseras kan det ibland vara svårt att fånga 
dessa när man gör kravspecifikationen, speciellt om man fokuserar på de tekniska delarna 
under kravfångsten. På grund av sin starka ställning kan personal tillhörande dessa starka 
professioner dessutom ofta driva igenom sina motsättningar till införandet av ett system. 
Dessa motsättningar behöver inte alltid vara grundade i en objektiv bedömning av systemets 
funktionsduglighet, utan kan ibland vara rent personliga åsikter. Trots detta kan dessa 
åsikter leda till att implementationen misslyckas (Reddy et al., 2003).  Att de har en sådan 
avgörande roll även vad gäller denna typ av beslut, gör det extremt viktigt att vara lyhörd mot 
denna typ av intressenter. 

 Ofta kan kunskapsintensiva verksamheter innefatta ett antal olika yrkesroller med 
specialiserade yrkeskunskaper. Då kraven på specialiserad kunskap är hög kan inte alla inom 
en organisation besitta samma kunskap. Det krävs istället att de anställda kan samarbeta på 
ett smidigt sätt. Den huvudsakliga uppgiften för systemet kan i dessa fall vara att förmedla 
information mellan arbetarna. Medvetenheten om vad andra på arbetsplatsen gör bidrar till 
bättre samarbeten samt till att den egna handlingen får en kontext. Vad hen tycker är viktigt i 
det arbete som hen genomför, samt vad som motiverar hen att arbeta kan därför också 
variera mycket mellan de anställda. Vilka behov dessa individer har vad gäller vilken typ av 
funktionalitet systemet bör ha kan därför också variera kraftigt. Exempelvis kanske olika 
yrkesroller skall ha tillgång till olika användargränssnitt (Reddy et al., 2003). 

2.3 Laboratorier som kunskapsintensiva verksamheter 
Forskning och utveckling definieras i litteraturen som en kunskapsintensiv verksamhet 
(European union, 2012; Marcus et al., 2002; Miles, 2011; Numri, 1998). Arbete på 
laboratorium kräver att personalen som utför det har hög specialistkunskap och mycket av 
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denna kunskap är knutet till individer. Ofta genomför man samarbeten med andra forskare 
eller levererar tjänster till kunder, vilket stämmer väl överens med andra organisationer som 
levererar kunskapsintensiva tjänster.  

2.3.1 Informationssystem för laboratorier 
Fördelarna med att skapa informationssystem som är anpassade till de speciella behov som 
kan finnas inom laboratorier insåg man redan på 60-talet, då man började automatisera 
laboratorier all mer. Man utvecklade då inom läkemedelsindustrin det som brukar räknas 
som det första Laboratory information management system (LIMS) (Piggee, 2008; Prasad & 
Bodhe, 2012). LIMS är alltså system som utvecklats specifikt för att hantera de unika 
behoven som kan återfinnas på laboratorier. LIMS kan både utvecklas internt och beställas 
som färdiga standardlösningar. Standardlösningarna kan användas oförändrade eller 
skräddarsys i efterhand (Avery, McGee & Falk, 2000; Piggee, 2008).  

Fördelarna och nackdelarna med de två tillvägagångsätten liknar de fördelar och 
nackdelar man finner vid införandet av andra typer av system inom andra branscher. 
Exempelvis är internt utvecklade LIMS lättare att anpassa till organisationen, men kostar 
mer och tar längre tid att implementera. Tack vare dessa kostnader och tidskrav kan det vara 
svårt för mindre laboratorier att utveckla system internt. De LIMS som kan köpas som 
standardlösningar är ofta svårare att anpassa till organisationens behov och kan ofta 
upplevas som alltför begränsande (Avery et al., 2000).  Eftersom behoven kan variera mycket 
från laboratorium till laboratorium, även då de tillhör exempelvis samma forskningsfält, kan 
det vara svårt att skapa ett LIMS som passar alla laboratorium (Prasad & Bodhe, 2012; 
Wishart, 2007). Att anpassa de standardiserade systemen kommer dessutom att innebära att 
priset för systemet blir högre än vad det föreslagna ursprungspriset var (Piggee, 2008).  

Det är viktigt att systemet inte blir för invecklat för användarna (Piggee, 2008). Vilken 
funktionalitet som är kopplad till ett LIMS kan dock varierar och det finns allt från väldigt 
stora komplexa system som innefattar i princip alla delar av verksamheten, till små mindre 
komplexa system (Avery et al., 2000).  Trots det stora utbudet på marknaden och 
möjligheten att skapa egna system, verkar införandet av LIMS ofta vara följt av ett antal 
svårigheter. 

2.3.2 Utveckling och införande av LIMS 
Som tidigare nämnts innebär införandet av ett LIMS sällan en problemfri process. 
Exempelvis kan man behöva ändra de arbetsrutiner som finns etablerade på laboratoriet, 
vilket kan leda till motstånd hos personalen. Många försök till implementation har därför 
gått dåligt: "As one LIMS consultant puts it, there has never been a LIMS project whose 
implementation has not been marked by 'a trail of bodies'."(Avery et al., 2000, s. 57A)  

Avery et al. (2000) lyfter fram ett antal rekommendationer för dem som vill införa ett 
LIMS. Han menar att innan man implementerar ett LIMS på ett laboratorium är det viktigt 
att göra en noggrann förstudie. Under denna kan man fundera över om man behöver 
utveckla ett system internt, eller om det finns ett standardsystem tillgängligt som täcker 
behoven. Man måste skapa sig en uppfattning om vilka behov som finns, vad som skall 
prioriteras och vilken budget man har tillgodo, samt göra en grundlig studie av laboratoriets 
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arbetsprocesser (Prasad & Bodhe, 2012). Det är även viktigt att hänsyn till flera olika 
intressenter, då de är dessa personer som vet vad som kommer att krävas av systemet.  

Användarens upplevelse av systemet är avgörande för en lyckad implementation (Avery et 
al., 2000; Piggee, 2008). Användargränssnittet måste därför vara utformat så att det tilltalar 
användaren. Dessutom måste eventuella förändringar i arbetsprocesser motiveras för 
användarna, genom att göra användarna delaktiga redan tidigt i processen kan man även 
motverka eventuellt motstånd till förändring som finns hos dem.  (Avery et al., 2000). 

Det är dessutom av största vikt att den som är ansvarig för laboratoriet är delaktig, annars 
är risken stor att projektet misslyckas. Denna person måste kunna motivera införandet av 
systemet för de anställda och uppmuntra ett samarbete mellan utvecklare, personal och 
kunder. De har även ansvar för att se till att det finns tillräckligt med resurser, både vad 
gäller ekonomiska och personal, för att utveckla systemet (Avery et al., 2000).  

Ytterligare ett vanligt krav är att systemet måste kunna hantera konstant föränderliga 
arbetsflöden och analysflöden (Alves, 2012; Avery et al., 2000). Det finns olika lösningar på 
detta, vissa LIMS erbjuder menyer där man kan ändra arbetsflödet, medan andra kräver 
någon form av programmering. LIMS där mycket programmering krävs för att modifiera 
systemet är dock ofta svåra att använda (Piggee, 2008). Trots att många verkar vara överens 
om vikten av icke-statiska system, där användare känner att de har kontroll, verkar de 
tillgängliga lösningarna inte alltid vara helt tillfredställande i praktiken. 

2.4 Sammanfattning av relaterad forskning 
Historiskt har man haft svårt att skapa system som uppfyller användares och verksamheters 
behov. För att bemöta dessa problem har man genom åren utvecklat metoder för att 
strukturera designprocessen och ge projektledare större kontroll över arbetet. Detta har dock 
inte löst alla problem.  

En faktor som identifierats som en viktig källa bakom misslyckanden är bristfällig 
kravhantering. Det är viktigt att utvecklare får en förståelse för den sociala kontext som 
systemet ska implementeras inom. Kravhanteringen bör vara en förhandlingsprocess mellan 
intressenter och utvecklare där olika behov diskuteras för att identifiera vad som är viktigt 
för verksamheten. 

Detta blir extra tydligt när man tittar på kunskapsintensiva verksamheter. Här är 
arbetsprocesserna ofta beroende av individers kunskap och omdöme och är därför svåra att 
strukturera på ett tydligt sätt. System som utvecklas inom dessa verksamheter måste vara 
mycket flexibla för att kunna anpassas efter skiftande behov och växande kunskap. Inom 
dessa verksamheter är kunskap en viktig resurs och system byggs för att ta tillvara på och 
förmedla denna kunskap mellan användare.    

Laboratorium är kunskapsintensiva verksamheter, detta verkar dock inte vara någonting 
man haft i åtanke när man utvecklat system för denna miljö. Den mest omtalade typen av IT-
stöd är LIMS som i första hand fokuserar på provhantering och styrning. De flesta av 
problemen man upplever med dessa är grundade i användarnas upplevelser av systemen och 
att dessa inte uppfyller de behov som finns på ett tillfredställande sätt. Av denna orsak kan 
det vara relevant att analysera dessa verksamheter ur ett sociotekniskt perspektiv.  
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3. Teoretiskt ramverk  
I detta avsnitt beskriver vi det teoretiska ramverk som vi använt oss av under detta arbete.  Vi 
valde vårt ramverk utifrån information som vi hittade under vår sökning efter relaterad 
forskning. Ett antal artiklar om kunskapsintensiva verksamheter har använt sig av ett 
sociotekniskt perspektiv eller talar om att man kan använda sig av det med goda resultat. Till 
exempel Reddy et al. (2003) beskriver utvecklingen av informationssystem anpassade till 
hälso- och sjukvården, som andra författare har beskrivit som kunskapsintensiva 
verksamheter (European Union 2012; Miles, 2011). De menar att en av de viktigaste 
aspekterna för att lyckas är att man har gjort en bra kravspecifikation och för att lyckas med 
kravfångsten kan man applicera ett sociotekniskt perspektiv: "One approach is to view 
requirements analysis from a sociotechnical perspective - one that regards the technical 
features of the system and social features of the work as fundamentally interrelated" (Reddy 
et al., 2003, s. 437). 

Ett annat exempel är Markus et al. (2002) som har tagit fram sin egen generella 
designteori som stöd för EKP men skriver att man kan lyckas mycket väl om man använder 
sig av sociotekniskt perspektiv för analys och design av system för specifika verksamheter. 

3.1 Det sociotekniska perspektivet 

Det sociotekniska perspektivet, eller socio-teknisk design, är mer än 50 år gammalt 
(Mumford, 2006). Ursprunget till detta perspektiv kommer från en strävan efter att vilja 
förbättra arbetsförhållanden på marknaden. Då nya arbetssystem skapades skulle man inte 
enbart ta hänsyn till de tekniska delarna, utan även de sociala. Detta skulle bidra till en 
bättre arbetsmiljö inom industrin. Den sociotekniska designteorin bygger på att de sociala 
faktorerna skall tilldelas lika stort utrymme som de tekniska. Dessutom belyses betydelsen av 
användardelatagande. Inom socioteknisk forskning har många koncept vuxit fram och 
undersökts. Tidigt insåg man att ett system alltid befinner sig i en omgivande miljö och att 
denna miljö kommer att påverka systemet. Detta benämnde man som "öppna system".  De 
tekniska delarna och de sociala sågs som två separata system som förenades i ett gemensamt 
system (Mumford, 2006).  

Senare publicerade Albert Chern (1976) nio sociotekniska designprinciper. Dessa 
principer innefattade kompabilitet, minimalt antal kritiska specifikationer, det sociotekniska 
kriteriet, multifunktionalitets principen, lokalisering utav gränser, informationsflöde, 
support kongruens, design och mänskliga värden, samt ofullständighet.  Kompabilitets-
principen innebär att design processen måste stämma överens med den typ av system som 
man vill skapa, det vill säga målet för systemet. Utformningen av designprocessen kommer 
att påverka vilka egenskaper som byggs in i systemet. Exempelvis, då användarvänlighet är 
ett viktigt mål skall användardeltaganade nyttjas under designprocessen. Minimalt antal 
kritiska specifikationer innebär att enbart de mest kritiska delarna av arbetsprocesserna skall 
specificeras, allt annat skall vara upp till användaren. Det sociotekniska kriteriet tar upp 
betydelsen av att utvärdering av den egna arbetsinsatsen skall göras av individen som utfört 
arbetet, eller någon i hens närhet, så att den anställda kan lära av eventuella avvikelser eller 
misstag som inte har kunnat undvikas. Multifunktionalitets principen innebär att personal 
skall ha mer kunskap än den som krävs för att utföra en viss uppgift. Då de kan utföra fler 
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uppgifter än enbart sin egen kommer verksamheten att kunna vara mer flexibel och det 
kommer att vara lättare att anpassa sig efter behov som uppstår inom organisationen.  

Nästan alla verksamheter kommer att innehålla avdelningar som är skilda från andra 
avdelningar på ett eller annat sätt. Hur man har valt att skilja avdelningarna åt kan variera i 
olika organisationer, men vanligen är indelningen gjord på teknologi, tid, eller territorium. 
Det är viktigt att kommunikationen fungerar över dessa gränser för att verksamheten skall 
vara effektiv. Dock brukar dessa avdelningar ofta sakna god kommunikation, de dragna 
gränserna motverkar fungerande samarbete över gränserna. Principen lokalisering av 
gränser innebär att man skall lokalisera gränserna som finns inom verksamheten för att 
kunna säkerhetsställa god kommunikation och gott samarbetet över gränserna.  

Den sjätte principen som Chern (1976) skriver om är informationsflöde, vilken beskriver 
vikten av att information når rätt personer. Detta betyder att informationen måste nå dem 
som förväntas använda den, dra nytta av den. Support kongruens innebär att alla system som 
används och den styrning som finns inom en verksamhet måste stämma överens med hur 
man vill att de anställda ska bete sig. Både chefer och system måste agera för att förstärka 
organisationsstrukturen. Design och mänskliga värden skall understryka vikten av att 
tillfredsställa anställdas olika behov. Man skall erkänna olikheter som finns mellan individer 
så att varje anställd exempelvis får så mycket ansvar som denna vill ha, varken mer eller 
mindre. Detta gäller alla behov som den anställde har, man skall eftersträva någon form av 
lagom är bäst princip. Den sista principen som Chern (1976) nämner, ofullständighet, syftar 
till att belysa att inget system är fullständigt. Designprocessen, oavsett vad man designar, är 
iterativ till sin natur. Exempelvis kommer nya produkter att väcka nya önskemål och 
frågeställningar, vilket kommer att driva designprocessen framåt.  

Det finns en mängd olika ramverk och modeller som använder sig av ett sociotekniskt 
perspektiv. Bland annat använder sig Lyytinen och Newman (2008) av Leavitts sociotekniska 
teori i sin modell för förklaring av förändring inom informationssystem. Denna modell ser 
organisatoriska system som bestående av fyra olika interagerande delar: uppgifter, struktur, 
aktörer och teknologi. Det är dessa fyra komponenter som bygger det tekniska, det sociala, 
det organisatoriska och den strategiska kärnan i en organisation.  

Enligt modellen är det organisatoriska systemet stabilt så länge förhållandena inom och 
sinsemellan dessa fyra delar och deras miljö är i jämvikt. När systemet är stabilt kan det 
utföra sina uppgifter effektivt och dess prestanda försämras inte. Om denna jämvikt saknas 
eller rubbas blir systemet instabilt vilket leder till att systemets hantering av uppgifter bli 
mindre förutsägbara och prestandan kan försämras (Lyytinen & Newman, 2008). Den 
drivande faktorn bakom IS förändringar är händelser som sker inom de olika elementen som 
rubbar balansen och som i sin tur kan orsaka förändring i ett av de andra elementen för att 
återställa jämvikten. 
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Figur 1. Vår översättning av en illustration av Leavitts sociotekniska modell från Lyytinen 
och Newman (2008). 

Ett annat exempel, som beskrivs av Alter (2013), är Work system theory (WST). WST kan 
bland annat användas för att få en bättre förståelse för vilka krav som ställs på ett system. 
Vikten av både det sociala och det tekniska delarna av ett system lyfts fram i denna modell, 
man ser på systemet som en helhet och åtskiljer inte det social och det tekniska. Skillnaden 
mellan detta och det sociotekniska perspektivet är bland annat att WST även tar hänsyn till 
helt automatiserade delar av ett system. WST tar dessutom i beaktande att system både kan 
vara dynamiska och statiska och att detta kan variera över tid. Work system framework 
beskriver systemet då det befinner sig i en statisk fas och work system life cycle beskriver 
systemets dynamiska fas. Work system framework är ett bra stöd då man skall analyserar 
system och dess ingående komponenter, med målet att få ökad förståelse för ett system. 
Ramverket innehåller nio element, men Alter (2013) presenterar även en förkortad version 
innehållande enbart sex av de nio elementen.  Elementen i ett system måste vara i balans och 
ändringar sprider sig lätt genom systemet och påverkar andra delar. Enligt Alter (2013) är de 
nio elementen i work system framework processer/aktiviteter, deltagare, information, 
teknologi, produkter/tjänster, kunder, miljö, infrastruktur och strategier. Den förkortade 
varianten, som han kallar work system snapshot, innehåller enbart de sex första elementen 
(Alter, 2013).  

Vi har lånat olika element från dessa ramverk för att ta fram en egen mall för att 
underlätta kodningen och analysen av vårt insamlade datamaterial. Vi valde att basera våra 
övergripande kategorier på de fyra elementen i den sociotekniska modellen av Leavitt som 
Lyytinen och Newman (2008) anammat eftersom den är enkel och tydlig men samtidigt har 
kategorier som är tillräckligt vida för att kunna fånga många olika aspekter som alla är 
viktiga att ta hänsyn till inom ett sociotekniskt perspektiv. Vi upplevde till exempel att många 
av de principer som tas upp av Mumford (2006), Cherns (1976) och Alter (2013) till stor del 
kunde falla in under dessa olika rubriker och därför kände vi att det var en lämplig 
fördelning.  
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3.2 Uppgifter 

Uppgifter beskriver arbetssystemets mål och syfte och sättet på vilket arbetet genomförs 
inom en organisation. Även själva organisationens ändamål och hur den anpassar sig till sin 
miljö och möter kraven och restriktionerna som kommer från olika intressenter faller in 
under denna kategori (Lyytinen & Newman, 2008). 

Alter (2013) använder benämningen "processer och aktiviteter" för att ta hänsyn till att 
det arbete som genomförs inte alltid består av en uppsättning tydliga steg som sker i en 
specifik ordning med ett definitivt slut, och därmed inte kan kallas processer enligt vissa 
definitioner av ordet. Många arbetssystem utför olika organiserade aktiviteter som är 
semistrukturerade och förlitar sig på mänskligt omdöme och improvisation och därmed är 
bättre beskrivna som en grupp relaterade aktiviteter snarare än en process (Alter, 2013).  

Inom systemanalys och design menar Alter (2013) att processer och aktiviteter inom ett 
arbetssystem ska betraktas med fokus på hur aktiviteterna faktiskt genomförs, snarare än 
genom en idealiserad idé om hur arbetet borde genomföras. 

Chern (1976) anser att beskrivningar av arbetsprocesser skall innehålla så få detaljer som 
möjligt, men att de samtidigt givetvis måste innehålla tillräckligt mycket beskrivningar för 
att vara förståeliga. Han påpekar faktumet att människor i sina dagliga arbeten oftast inte 
följer alla de regler och rutiner som finns specificerade på en arbetsplats, utan att de 
utvecklar sina egna rutiner för att få arbetet att fungera. 

3.3 Struktur  
Struktur täcker kommunikation- och informationsflöden, hierarkin på arbetsplatsen och hur 
arbetsflöden interagerar med varandra. Detta gäller både den normativa dimensionen, det 
vill säga värderingar, normer och allmänna förväntningar på olika roller, och beteende-
dimensionen, det vill säga faktiska beteendemönster som man kan se när olika aktörer 
kommunicerar med varandra, utövar sin auktoritet eller arbetar (Lyytinen & Newman, 
2008).  

Chern (1976) beskriver, som tidigare nämnts, vikten av fungerande kommunikation och 
samarbeten mellan olika avdelningar inom en organisation. Lika hög vikt lägger han vid 
kommunikation och samarbeten med utomstående aktörer. Att identifiera var gränserna går 
mellan olika avdelningar och externa aktörer kan bidra till ökad förståelsen för hur dessa 
tillsammans skall kunna nå en högre effektivitet, med bättre arbetsflöden. Chern (1976) talar 
även om betydelsen av att alla styrande system, samt ledningen inom en organisation, verkar 
för att förstärka organisationsstrukturen. 

3.4 Aktörer 

Aktörer inkluderar organisationens medlemmar och dess huvudsakliga intressenter som 
utför eller har möjlighet att påverka arbetet inom organisationen (Lyytinen & Newman, 
2008). Detta gäller både intressenter som använder den IT som finns inom en organisation 
och de som inte gör det. Alter (2013) väljer att kalla aktörerna för deltagare snarare än 
användare just för att denna inklusion ska göras så att intressenter som inte direkt använder 
organisationens IT-stöd inte glöms när man gör en systemanalys. Kunder är till exempel ofta 
intressenter, i synnerhet inom servicesystem, även om de själva kanske aldrig använder 
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tekniken inom organisation och om man glömmer bort tänkbara intressenter som inte 
använder tekniken kan man missa viktiga källor till variation i sina resultat (Alter, 2013). 

Chern (1976) menar bland annat att personalen på en given arbetsplats skall ha bredare 
kompetens än den som krävs för att kunna utföra en bestämd arbetsuppgift. Detta för att 
minska beroendet av en enskild anställ på en arbetsplats. 

3.5 Teknologi 

Teknologi betecknar alla de verktyg som används inom arbetssystemet, till exempel 
mätinstrument, datorer och dess komponenter och mjukvara, den informationstekniska 
infrastrukturen som används för att utveckla och implementera ett informationssystem, 
samt alla element av en organisations teknologiska kärna (Lyytinen & Newman, 2008). I 
stort sett alla betydande arbetssystem idag förlitar sig på teknologi för att genomföra sina 
uppgifter (Alter, 2013). Teknologin är en integral del av vårt arbetsliv och har därmed en stor 
betydelse för hur vi upplever vårt arbete, ett dåligt system kan i bästa fall leda till missnöje på 
en arbetsplats, i värsta fall till drastiskt ökad arbetsbelastning, stress och att arbetet inte kan 
genomföras överhuvudtaget.  

Det finns ett antal skräckexempel på hur illa det kan gå när nya IT-system införs och 
skapar kaos i en organisation. Under hösten 2005 fick personalen på Stockholms 
passexpeditioner dra sig tillbaka till ett särskilt "bryta-ihop-rum" när frustrationen med det 
nya datasystemet som skulle hantera passansökningar blev för stora. Väntetiden för att få ett 
pass ökade från fem dagar till tre veckor och en dag var man tvungen att skicka hem 200 
personer som stod i kö för att få sitt pass efter att systemet kraschat. Huvudskyddsombudet 
övervägde att stänga arbetsplatsen (Söderström, 2010). På vårdcentralerna i Uppsala gick 
det steget längre när ett nytt integrerat journalsystem började införas. Arbetsbelastningen 
ökade dramatiskt och patienterna fick vänta allt längre, till slut tvingades arbetsmiljö-
ombudet stänga en av de värst drabbade mottagningarna och arbetsmiljöverket kopplades in. 
De förbjöd landstinget att fortsätta införandet av systemet tills riskerna med det kartlagts 
(Söderström, 2010). 

Tekniken har alltså en enorm påverkan på vår förmåga att utföra vårt arbete, men också 
vårt välbefinnande.  Därför måste man designa mer mänskliga system som är anpassade 
efter människor istället för att människorna ska anpassa sig efter systemen. Därmed måste 
man ta hänsyn till både sociala och tekniska aspekter när man utvecklar IT-system för 
organisationer.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskriver vi den forskningsmetod vi valde att arbeta med och hur vi 
implementerat den under arbetet med vår studie. Vi kommer att diskutera datainsamlingen, 
utformandet av vår intervjuguide, urvalet och genomförandet, samt etiska överväganden. 
Slutligen kommer vi även diskutera den kritik som riktas mot metoden och hur vi gick 
tillväga för att handskas med denna kritik.  

4.1 Metodval 
Vetenskapliga undersökningar kan innehålla både kvantitativa och kvalitativa studier. Vilken 
typ av studie forskaren väljer måste baseras på vilken typ av information man vill analysera. 
De kvantitativa undersökningarna analyserar kvantifierbara data och är därav användbara 
framförallt då man vill kvantifiera något (Hartman, 2004). Kvalitativa undersökningar 
försöker inte att kvantifiera något, utan fokuserar på mänskliga relationer och hur dessa 
människor upplever varandra, sig själva och olika situationer (Hartman, 2004). Denna 
studie kommer att fokusera på att uppnå en förståelse för utmaningarna med att utveckla 
system inom kunskapsintensiva miljöer. Då det innebär att vi inte behöver kvantifiera ett 
fenomen utan syftet är att få en ökad förståelse kommer fokus att ligga på kvalitativa 
undersökningar. 

Fallstudier är en av de vanligaste kvalitativa undersökningsmetoderna (Stake, 2000) och 
fokuserar på att undersöka ett fenomen i sin verkliga kontext och genom detta ge utredaren 
en holistisk bild av denna, till exempel en verksamhets processer (Yin, 2009). Baserat på 
detta ansåg vi att en fallstudie skulle vara den metod som tjänade vårt syfte bäst. 

Stake (2000) identifierar tre olika sorters fallstudier, verklig (intrinsic case study), 
bidragande (instrumental case study) och kollektiv (collective case study), där den verkliga i 
första hand lägger fokus på att få en fördjupad förståelse för det specifika fallet, den 
bidragande fokuserar på att genom fallet få insikt i ett problem eller ombilda en 
generalisering och den kollektiva används för att undersöka ett fenomen, en population eller 
ett allmäntillstånd genom studien av ett flertal fall. Fall passar dock sällan prydligt in i så 
tydliga kategorier. 

Eftersom vi i första hand vill få en fördjupad förståelse genom vår studie kan den klassas 
som en verklig fallstudie utifrån Stakes (2000) kategorisering, men det kommer även finnas 
en viss bidragande faktor. 

4.2 Datainsamling 
Vi beslutade tidigt att vi skulle behöva observera arbetet i laboratoriet för att få en tydlig bild 
av de olika arbetsflödena. Den ursprungliga planen var att först genomföra observationer och 
sedan intervjua olika intressenter för att får en djupare inblick i arbetet och deras behov, 
men vi insåg snabbt att den behållning vi skulle få av att enbart observera skulle vara 
begränsad. Första författaren har tidigare erfarenhet av laboratoriearbete, och besitter därför 
allmän kunskap om hur den här typen av verksamhet ser ut, men har inte arbetat med de 
specifika instrument och analyser som genomförs i detta laboratorium, medan andra 
författaren har en humanistisk bakgrund och därmed ingen verklig kunskap om ämnet 
överhuvudtaget. Därför beslutade vi oss för att istället för att genomföra observationer 
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ersätta dessa med kontextuella intervjuer för att ge oss en bättre förståelse för arbetet i detta 
specifika laboratorium. Dessa kompletterades sedan med semistrukturerade intervjuer med 
olika intressenter. 

4.2.1 Kontextuell intervju 
En kontextuell intervju kan användas då man vill studera exempelvis arbetsflöden på en 
arbetsplats samtidigt som man intervjuar den anställda. Ofta sker dessa intervjuer 
tillsammans med en enskild anställd och varar i cirka två timmar. Intervjuerna skall följa en 
mall som skall underlätta intervjuprocessen för både intervjuaren och den som blir 
intervjuad, mallen strukturerar intervjuerna så att man håller sig till ämnet. Varje intervju 
består av fyra faser, den konventionella intervjun, övergången, den kontextuella intervjun 
och avslutningen (Beyer & Holtzblatt, 1998).  

Den första fasen, den konventionella intervjun, bidrar till att intervjuaren och den som 
blir intervjuad kan lära känna varandra. I denna fas skall intervjuaren även förklara varför 
intervjun utförs samt eventuellt fråga om tillstånd för att spela in samtalet. Man skall 
informera respondenten om hur informationen kommer att användas och konfidentialitet 
diskuteras. Denna fas bör inte ta mer än 15 minuter att utföra och informationen som samlas 
in under denna fas är inte kontextuell. Efter den konventionella intervjun inleds 
övergångsfasen då intervjuaren presenterar de regler som skall gälla under intervjun (Beyer 
& Holtzblatt, 1998). Ett exempel på en regel är att intervjuaren skall kunna avbryta 
respondenten för att ställa frågor när intervjuaren så önskar, men respondenten har rätten 
att kräva att få fortsätta med sitt arbete utan att svara om arbetet är i en kritisk fas. Dessa 
regler skall snabbt presenteras och bör inte ta mer än 30 sekunder att gå igenom. Dock är 
denna fas av största vikt, speciellt om man under intervjun bryter mot sociala normer (Beyer 
& Holtzblatt, 1998).  

Efter övergångsfasen följer den kontextuella intervjun. Under denna fas skall intervjuaren 
observera respondenten och tolka vad hen gör. Intervjuaren skall ställa frågor och vara 
nyfiken på vad som händer. Under denna fas skall man anteckna allt som händer och följa 
respondenten var hen än går. Arbetsflödet skall vara så naturligt som möjligt, personer skall 
kunna komma och gå obehindrat (störa) och respondenten skall kunna ta raster som vanligt 
(Beyer & Holtzblatt, 1998). 

I den sista fasen, avslutningen, skall intervjuaren sammanfatta sin observation. Denna 
sammanfattning skall innehålla de huvudsakliga dragen av intervjun och observationen av 
den anställda och presenteras för respondenten. Respondenten får därefter möjlighet att 
korrigera intervjuarens tolkning om hen missuppfattat något (Beyer & Holtzblatt, 1998).  

Innan man utför den kontextuella intervjun måste man först avgöra varför man utför 
intervjun, det vill säga vilka frågor vill man ha svar på, vilket fokus skall man ha då man utför 
intervjun och så vidare. De uppgifter som den anställde skall utföra kan delas in i normala, 
intermittenta, uppgifter som inte får avbrytas, extremt långa, extremt fokuserade och 
interna. Utifrån vilken typ av uppgifter man vill studera designar man sin kontextuella 
intervju (Beyer & Holtzblatt, 1998). Eftersom vi ville får en förståelse för hur det dagliga 
arbetet i laboratoriet ser ut ville vi i första hand observera normala uppgifter. 
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4.2.2 Intervjuguide 
Vi valde även att göra semistrukturerade intervjuer med att antal olika intressenter för att få 
en djupare insikt i arbetet i laboratoriet och vilka behov de olika intressenterna upplever att 
de har. Den semistrukturerade intervjun bygger på att forskaren ställer öppna frågor som 
behandlar området som undersöks (Mathers, Fox & Hunn, 1998). Dessa öppna frågor ger 
intervjuaren och respondenten möjlighet att diskutera olika ämnen i lite mer detalj och är 
passande när man vill samla information om attityder och åsikter eller när forskningen är 
explorativ och det därmed inte är möjligt att sammanställa en lista med möjliga förkodade 
alternativ (Mathers et al., 1998). Av denna orsak kände vi att semistrukturerade intervjuer 
var den teknik som skulle passa bäst för oss. 

För att formulera frågorna utgick vi från vår frågeställning och tog hjälp av den 
information som vi tillägnat oss under den kontextuella intervjun och relaterad forskning. Vi 
tog även hjälp av Erikssons (2008, s. 85-87) lista på förslag till intervjufrågor för 
kravinsamlingsintervjuer. Eftersom vi inte har någon tidigare praktisk erfarenhet av ett 
kravinsamlingsarbete var det till stor hjälp att se exempel på frågor och vilka aspekter som 
man bör ta upp då man intervjuar användare om sina behov. 

Frågorna sammanställdes i en intervjuguide (Bilaga 1) som användes vid alla 
semistrukturerade intervjuer utom en. Samtliga frågor ställdes dock inte i alla intervjuer, 
några av frågorna (indikerade med * i Bilaga 1) ställdes enbart till en av respondenterna då 
hen var den enda personen som hade den insikt i organisationen som krävdes för att ge 
definitiva svar på de specifika frågorna. 

För den sista respondenten sammanställdes en ny intervjuguide (Bilaga 2) som dock till 
stor del baserades på den ursprungliga guiden. Detta gjordes för att den sista respondenten 
hade andra arbetsuppgifter än de övriga respondenterna och hens roll i laboratoriet skilde 
sig markant från de övrigas. Därmed var en del av frågorna inte lämpliga och ersattes med 
nya frågor som specifikt riktade sig till hens arbetsroll.  

4.2.3 Urval 
Då man genomför en kvalitativ undersökning kan urvalet av personer som skall intervjuas 
göras löpande under undersökningens gång. Detta behöver inte planeras från början av 
undersökningen, utan urval kan göras baserat på exempelvis observationer eller intervjuer 
som man utför under undersökningen (Hartman, 2004).  Enligt Bryman (2011) rekommen-
deras oftast ett målinriktat urval för kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer. 
Forskaren vill intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna och baserar sitt 
urval av respondenter på denna önskan. Ett angreppssätt för att göra detta målinriktade 
urval är att ett så kallat snöbolls- eller kedjeurval (Bryman, 2011), vilket är metoden vi 
använde oss av.  

Vi kom tidigt i kontakt med en person på laboratoriet som i sin tur kunde hänvisa oss till 
lämpliga respondenter bland de olika intressenterna. Eftersom vi arbetade ur ett socio-
tekniskt perspektiv upplevde vi att det var viktigt att involvera så många som möjligt av de 
olika intressenterna för att få ta del av de olika perspektiv som de representerade.  

Urvalet inför de kontextuella intervjuerna gjordes baserat på vem av de personer som 
skulle göra körningar i laboratorier under perioden 13-19 april som ansågs vara lämpligast 
för att demonstrera hur arbetet går till. Inför de semistrukturerade intervjuerna identifierade 
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vi själva ett antal personer som vi ville tala med baserat på att vi under tidigare interaktioner 
med dessa upplevt att de besatt information som skulle vara värdefull. Vi intervjuade även 
ett antal intressenter som identifierats av personalen på laboratoriet som personer som 
skulle kunna bidra med andra perspektiv som var viktiga för vår frågeställning. 

4.2.4 Genomförande av datainsamlingen 
Alla våra intervjuer ägde rum i laboratoriet eller i ett konferensrum i anslutning till 
laboratoriet. Vi bokade först in två kontextuella intervjuer för att ta del av arbetsprocesserna 
vid de två huvudsakliga typerna av instrument som används för analyser hos SMC. På grund 
av ett plötsligt instrumenthaveri kunde dock inte den andra kontextuella intervjun 
genomföras som planerat utan respondenten demonstrerade istället arbetsprocesserna för 
oss i den mån det gick samtidigt som vi ställde frågor om dessa. Någon intervjuguide 
förbereddes inte utan vi ställde spontana frågor till respondenten om arbetet hen 
genomförde. Vi valde också att inte spela in dessa intervjuer utan förde enbart anteckningar 
eftersom det huvudsakliga syftet inte var att samla data att använda i vår analys utan att ge 
oss insikt i arbetet i laboratoriet. Den inblick som vi fick i och med detta var ovärderlig för 
vårt fortsatta arbete. 

Efter den kontextuella intervjun genomförde vi sex semistrukturerade intervjuer som 
spelades in med respondenternas samtycke. Längderna på dessa varierade baserat på hur 
utförliga svar respondenten gav och hur många följdfrågor vi hade.  Majoriteten av dem tog 
dock 20-35 minuter, det enda undantaget var en intervju som tog hela 60 minuter. 

Vi båda medverkade under samtliga intervjuer för att båda skulle ha möjlighet att ställa 
följdfrågor då vi, som nämnts tidigare, har olika bakgrund och därmed kommer in i detta 
arbete med olika perspektiv som förhoppningsvis skulle kunna komplettera varandra. 

Efter intervjuerna transkriberades dessa med hjälp av inspelningarna varpå utfyllnadsord 
och liknande togs bort för att underlätta läsbarheten. Dessa transkriberingar låg sedan till 
grund för vår analys.  
 

Respondent Typ av användare Förkortning 

A Core  AC 

B Open Access BOA 

C Core CC 

D Open Access DOA 

E Core EC 

F Servicetekniker FST 

Figur 2. De sex respondenterna vi talade med hade varierande kön, ålder, befattning och 
erfarenhet. Instrumenten används huvudsakligen av tre olika grupper av användare: 
laboratoriets egna kärnanvändare, Open Access användare utifrån som bokar 
instrumenten på en dagsbasis, samt servicetekniker som utför både planerat och oplanerat 
underhåll av instrumenten. 
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4.3 Etiska överväganden 

Informationskravet från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) är inbyggd 
i upplägget för den kontextuella intervjun som vi valde som en av våra datainsamlings-
metoder. Den kontextuella intervjun inleds med att forskaren förklarar sin roll och 
informerar respondenten om alla relevanta villkor för hens deltagande innan man går vidare 
i processen.  

Även våra semi-strukturerade intervjuer inleddes med att vi informerade respondenten 
om konfidentialitet och de övriga villkoren kring hens deltagande. Förutom att informera 
deltagarna om detta muntligt skrev vi även ett dokument (Bilaga 3) med en sammanfattning 
av dessa villkor och våra kontaktuppgifter som vi överlämnade till respondenterna i början 
av varje intervju.  

4.4 Metodkritik 

Det finns fyra huvudsakliga kritiker som riktas mot fallstudien som metod. Den första är att 
fallstudier inte är tillräckligt rigorösa, den andra är att det är svårt att generalisera utifrån 
dem, det tredje är att fallstudier tar för lång tid och resulterar i massiva oläsbara dokument 
och slutligen att fallstudier inte kan användas för att bevisa kausalitet (Yin, 2009). 

Den första kritiken beror till stor del på att forskare som arbetat med fallstudier har inte 
alltid följt systematiska procedurer, har varit slarviga eller tillåtit tvivelaktiga bevis eller 
partiska åsikter påverka resultatet av studien (Yin, 2009). Dessa problem är dock inte 
exklusiva för fallstudier utan kan också förekomma vid användningen av andra metoder som 
till exempel experiment, enkätundersökningar och historisk forskning (Yin, 2009). 

För att undvika detta tog vi stöd i litteraturen för att få råd om forskningsmetoder och hur 
man bäst går tillväga för att genomföra kvalitativa undersökningar. Vi gjorde vad vi kunde 
för att inte påverka respondenternas svar genom att inte komma in med förutfattade 
meningar och undvika ledande frågor under intervjuerna. 

Vad gäller kritiken kring generaliserbarheten hos fallstudier kan detta motverkas genom 
att genomföra flera studier eller en kollektiv fallstudie vilket ger en bättre grund att 
generalisera från.  I vårt fall har vi dock bara ett fall och vi inser att detta kan upplevas som 
en svaghet när det gäller möjligheterna att generalisera utifrån våra resultat. Stake (2000) 
skriver dock att det viktigaste med en fallstudie är att lära sig någonting om det specifika 
fallet. Enligt honom skrivs majoriteten av litteratur om fallstudier av personen som menar 
att forskningen ska bidra till vetenskaplig generalisering men att majoriteten av faktiska 
fallstudier görs utav personer som har ett huvudsakligt intresse för det specifika fallet. Detta 
innebär inte att forskare som fokuserar på ett fall undviker generalisering, det kan de inte 
göra. Även en ensam fallstudie kan ses som ett steg mot en större generalisering (Stake, 
2000). Genom att beskriva fallet ingående kan man låta läsaren själv avgöra hur väl 
resultaten kan appliceras i andra kontexter. 

De två sists kritikerna mot fallstudier bemöter Yin (2009) med argumenten att fallstudier 
inte nödvändigtvis tar lång tid, kritiken beror på att fallstudier har förväxlats med andra 
metoder för datainsamling som etnografi och deltagande observationsstudier som i regel tar 
mycket längre tid. Och även om fallstudier inte kan användas för att bevisa kausalitet kan de 
vara ett värdefullt komplement till experiment (Yin, 2009).   
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5. Casebeskrivning 
På Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) finns Swedish Metabolomics Centre (SMC) som är en 
anläggning som specialiserat sig på analyser av metaboliter i olika biologiska system genom 
användningen av masspektrometri. Sedan starten 2002 har mer än 95 000 prover 
analyserats i SMCs anläggning och sedan 2013 har laboratoriet utfört analyser för mer än 80 
olika forskare från alla större högskolor och universitet i Sverige (Swedish Metabolomics 
Centre, 2015).  

Förutom analyser arbetar man vid SMC även med metodutveckling, vilket innebär att 
man arbetar med att ta fram nya typer av analyser och optimerar redan existerande 
analysmetoder.  

SMC har åtta instrument i sitt masspektrometerlaboratorium (MS-labbet). Det är 
huvudsakligen två typer av instrument som körs i laboratoriet, liquid chromatography–mass 
spectrometry (LC-MS) och gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS). 

Vid de olika instrumenten används loggböcker i pappersform för att dokumentera bland 
annat alla körningar av prov som görs, om körningarna lyckas, eventuella problem som 
uppstår, lösningar på problemen och underhåll av instrumenten. Det finns även checklistor 
vid vissa av instrumenten som används för att vägleda användarna genom check-in och 
check-out rutiner, rutiner som ska genomföra inför och efter varje körning av prover, som 
finns för de specifika instrumenten. 
 

Figur 3. Bild från den ursprungliga uppdragsbeskrivningen från SMC som beskriver 
parallella processer i MS-labbet. 

Nu vill SMC ersätta den befintliga pappersdokumentationen med ett IT-stöd som kan tjäna 
som en digital loggbok för att ge dem en bättre kontroll av och överblick över arbetet med 
instrumenten genom att skapa och definiera arbetsflöden i laboratoriet. Systemet ska även 
underlätta vid felsökning och förebygga att förutsägbara misstag görs genom att check-in och 
check-out rutinerna integreras i systemet. När instrumenten havererar eller körningar 
misslyckas ska detta system kunna hjälpa personalen att identifiera felkällor och eventuella 
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gemensamma nämnare som kan hjälpa både laboratoriets personal och servicetekniker att 
identifiera och åtgärda fel snabbare och enklare än de kan i dagsläget. 

Vi kom i kontakt med SMC genom personliga kontakter under hösten 2014 och fick då 
uppdraget av SMC att undersöka behovet som finns i deras MS-labb och komma fram till ett 
förslag på ett passande IT-stöd. Det var under arbetets gång som vi fick upp ögonen för de 
svårigheter som systemutveckling inom kunskapsintensiva verksamheter innebär.  
  



 

21 
 

6. Resultat 

Under detta avsnitt går vi igenom resultatet av våra intervjuer. Vi använder begreppet 
användare för att beskriva alla personer, kärnanvändare, open access och servicetekniker, 
som nyttjar instrumenten och relaterade IT-system i laboratoriet. Begreppet personal 
används för att beskriva kärnanvändarna, de personer som är anställda vid SMC. 

6.1 Bakgrund 
Alla användare som arbetar i laboratoriet hos SMC har högre utbildning, varav många av 
dem har doktorerat. De har dock olika bakgrund, en del av dem är kemister medan andra är 
biologer, men även personer med en ingenjörsbakgrund arbetar med instrumenten vid 
underhåll och service. Dessa personer har också mycket varierande erfarenhet av att använda 
instrumenten i laboratoriet, våra respondenter var alla relativt regelbundna användare av 
instrumenten, även om det tidvis kunde gå tämligen lång tid mellan användningarna, men 
eftersom dessa hyrs ut till utomstående är det inte otänkbart att det kan komma in 
användare som enbart gör enstaka analyser och därmed har mycket liten erfarenhet. 
 

"Sen är vi ju väldigt olika personer som är duktiga på olika saker, men vi är [ett] 
väldigt bra team så vi samarbetar ju mycket. [---] [vi är] experter på lite olika delar." 
– CC 

6.2 Arbetsprocesser och dokumentation 
Eftersom man idag har många olika användare i laboratoriet försöker man strukturera och 
standardisera sina arbetsprocesser så mycket som möjligt för att underlätta arbetet och 
upprätthålla kvaliteten på analyserna som görs, men allt går inte att standardisera.  
 

"De metoderna vi har […] försöker vi standardisera så mycket som det 
överhuvudtaget går och låsa. Men däremot så sker det ju en metodutveckling för att 
sätta upp nya metoder så egentligen är det en process att komma fram till en 
standardiserad metod." – AC 

 
Vissa arbetsrutiner som finns idag är strikta och följs av alla, men det har tagit åratal att 
arbeta fram dessa, både för att det är svårt att hitta vad som är den bästa arbetsgången, men 
även för att få folk att förändra sitt beteende och veta vad det är som förväntas av dem. För 
att förstärka detta arbete med rutiner har det nyligen införts en checklista för att hjälpa 
användare komma ihåg alla steg som ska genomföras inför körningar. Dock finns denna typ 
av stöd enbart för en typ av instrument, LC-MS, i laboratoriet. Den andra typen av 
instrument, GC-MS, är enligt respondenterna enklare att hantera och har funnits längre hos 
dem och därför har ingen checklista tagits fram för dessa instrument eftersom personalen 
menar att alla redan vet vad som förväntas av dem när de använder dem. Det kommer dock 
regelbundet in nya användare och denna brist på tydligt stöd vid GC-MS instrumenten 
innebär att det ställs stora krav på utbildning för nya användare, och på att personen som 
håller i denna är nitisk, innan dessa kan köra instrumenten självständigt.  
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”Det krävs att en person hela tiden säger vad som ska göras och jag gillar egentligen 
inte sånt. […] folk ska vara duktiga på att kunna instrumenten och jag tycker att det 
är onödigt att en person ska behöva lära folk vilken ordning det är istället för att 
erbjuda […] en slags support.” – AC 

 
Standardiseringsarbetet tar alltså tid, och även om man försöker låsa in rutiner är detta inte 
alltid möjligt. Redan etablerade rutiner kan komma att förändras i och med att personalen 
lär känna instrumenten bättre och därmed upptäcker nya och bättre sätt att genomföra 
analysarbetet. Detsamma gäller när instrument byts ut eller nya instrument tillkommer. De 
olika bakgrunderna hos användarna innebär också att dessa har olika fokus, olika saker i 
processen och kontroller av instrumenten som de tycker är viktiga. Utöver detta tillkommer 
metodutvecklingen, då man arbetar fram helt nya typer av analyser och nya sätt att 
genomföra existerande typer av analyser på, som är en viktig del av laboratoriets arbete och 
kräver att det finns utrymme för kreativitet och att man kan arbeta utanför standard-
rutinerna.  
 

"Jag gör ju mycket utveckling också som jag sa, letar fram information från 
litteraturen, och då har jag möjlighet att prova mig fram lite. På det sättet är det 
ganska fritt." – DOA 

 
En annan respondent talade om att arbetet i laboratoriet handlar mycket om frihet under 
ansvar. SMC reglerar sig själv, det finns ingen som säger åt dem att de måste ha en viss 
ordning eller struktur, utan de etablerar sina rutiner på egen hand med målet att 
effektivisera sin verksamhet så att de kan hålla sina svarstider, köra ett visst antal prover per 
vecka och bibehålla en viss kvalitet på instrumenten och de resultat som de levererar till sina 
kunder. 

Arbetet i laboratoriet hänger alltså på att instrumenten går att köra och håller en viss 
kvalitet. Därför är det av stor vikt för verksamheten att det arbete som sker med dem 
dokumenteras konsekvent av alla användare.  
 

"Det är omöjligt för [labbchefen] att hänga med på vad som händer på alla 
instrumenten under varje vecka så det är därför man måste ha [...] 
[dokumentationen]." – CC 

 
Förutom att labbchefen ska kunna hålla reda på allt som händer i laboratoriet är 
dokumentationen även ovärderlig för de enskilda användarna. Dokumentationen ska kunna 
användas vid felsökning och för att förmedla information till de andra som kör instrumenten. 
Detta fungerar dock bara om dokumentationen faktiskt genomförs av alla på ett 
tillfredställande sätt. Ett av de största problemen med dokumentationen av arbetet vid 
instrumenten som respondenterna upplever idag är att dokumentationen, när den görs, blir 
väldigt unik.  
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"Det funkar om man ser från den enskilde... om man varit en enskild person med ett 
enskilt instrument så hade det funkat men när vi är så pass många användare med 
så olika bakgrund så är det [...] jättejättesvårt." – AC 

 
Alla respondenterna menar att dokumentationen är värdefull, däremot är det en hel del 
variation i vilken information som de anser att man bör dokumentera. Några av dem menar 
att så mycket information som överhuvudtaget är möjligt bör dokumenteras medan andra 
vill hålla mängden information begränsad för att undvika att dokumentationen blir för 
krävande. En av respondenterna, som har en högt uppsatt position i laboratoriet, ville helst 
se en lösning där användaren själv bestämmer sin egen ambitionsnivå.    
 

"där man [...] sätter en lägstanivå om vad man ska föra in och sen så kan [...] den 
högsta nivån [vara] obegränsad egentligen." – AC 

 
Idag finns ingen riktig konsensus, inga tydliga riktlinjer för vad som ska skrivas ner i 
loggböckerna förutom mycket grundläggande information: vem som kör och när. Man har 
problem med att en del personer som kör instrumenten inte dokumenterar alls, för att de 
glömmer bort eller tycker det är besvärligt, eller dokumenterar bristfälligt. Även det som 
faktiskt dokumenteras blir personligt, en del väntar med att dokumentera och glömmer 
därför bort viktiga detaljer, somliga dokumenterar lösningar på problem som uppstår men 
inte själva problemet medan andra gör tvärtom. 
 

"Det är nog lättare att skriva något som är positivt än något som är negativt i en 
sådan loggbok. För alla negativa händelser blir det lätt en lös tråd på något sätt och 
då väntar man med att skriva tills felet är löst och det blir lite dumt för då står det en 
lösning där men det står inte vad problemet var från början. Och det är ju det som är 
nyckeln, nästa gång jag får problem så vill jag kunna söka på vad det var som utlöste 
det." – FST 

 
Resultatet blir information som är inkonsekvent och ostrukturerad i bästa fall och 
oanvändbar i värsta.  
 

"Det är nog viktigt att man loggar [informationen] på samma sätt om det ska vara 
användbart, så den strukturen måste man nog bestämma väldigt tydligt." – FST 

6.3 Systemkrav 
För att komma till bukt med problemet vill de ansvariga för laboratoriet införa ett IT-system 
som ersätter dagens pappersloggböcker. Genom att logga informationen digitalt hoppas man 
att den ska kunna komma till användning på ett sätt som dagens fragmenterade 
dokumentation inte klarar av. Genom att strukturera upp hur man dokumenterar 
information och vilken typ av information som dokumenteras vill man ta tillvara på 
användarnas kunskap och erfarenheter och göra den sökbar. På så sätt vill man kunna 
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förmedla vidare denna kunskap mellan olika användare, från erfaren personal till nybörjare 
och från kärngruppen till open access användare. 
 

"Vi måste kunna byta personal, så viss personal kan ju vara en vecka och jobba, en 
annan person kan jobba en annan vecka [och] man ska också kunna lämna över till 
varandra. En open access användare ska inte vara beroende av oss som personal 
utan [...] klara sig mycket själv, och dokumentationen då blir ju jättejätteviktig, bara 
vad man skriver. Och att man skriver." – AC 

 
Förutom att agera som ett stöd för ny personal vill man kunna använda informationen för att 
skapa en bank av problem med tillhörande lösningar som kan hjälpa även erfarna användare 
och servicetekniker. Genom att konsekvent dokumentera avvikelser, föränderliga parametrar 
och parametrar som man kan jämföra med varandra från dag till dag vill man kunna 
identifiera samband, både kausalitet, till exempel att pumphaveri alltid sker då lösnings-
vätska med ett specifikt batchnummer används, men även korrelationer, till exempel att 
instrumenten alltid mäter fel på måndag morgon, som kan bidra med ledtrådar till vart man 
ska leta efter orsaken bakom ett problem.  

Vad man väljer att dokumentera blir alltså av stor vikt, men minst lika viktigt är att denna 
information sedan går att få tillgång till på ett snabbt och smidigt sätt.  
 

"Då blir det ju viktigare än informationen egentligen, hur man får ut det, att all 
information är [...] så lik som möjligt så att det verkligen går att söka på [den]." – 
FST 

 
Respondenterna talade alla om vikten av att kunna få tillgång till informationen som 
dokumenterats på ett enkelt sätt, men även vikten av att själva dokumentationen kan ske på 
ett enkelt och intuitivt sätt. Flera av respondenterna tror att det kan uppstå ett motstånd till 
användningen av IT-stöd, eller att dokumentationen försummas även fortsättningsvis, om 
det inte är lätt att använda.  
 

"Yes, user friendly, because if we don't use it often then we will forget [how to use] it 
and [then] maybe we don't give the effort to go and check again how was it done if it's 
not very easy." – BOA 

 
De flesta av dem är positiva till ett IT-stöd, men flera av dem vill trots det inte se en allt för 
stor förändring från hur dokumentationsprocessen ser ut idag. Några resonerar att eftersom 
användarna redan är så vana vid det etablerade sättet att dokumentera så skulle det 
underlätta införandet av IT-stöd om det nya systemet var likt det nuvarande pappers-
systemet. En av respondenterna ville dock helst inte se någon förändring alls utan tycker att 
allt fungerar bra idag, förutsatt att nya personer som kommer in i laboratoriet får tydliga 
instruktioner för hur de ska göra, vilket hen själv upplevde att hen fick när hen var ny.  
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"Alltså för mig fungerar det. Jag skulle inte säga att det behövs någonting, att man 
skulle kunna förbättra eller så." – DOA  

 
För att systemet överhuvudtaget ska kunna göra någon nytta krävs det dock att det faktiskt 
används. Flera av respondenterna medger själv att även om de inser värdet av dokument-
ationen och försöker att sköta det på ett bra sätt är de inte alltid så noggranna som de borde 
vara.  
 

"Man har ju aldrig tid, [jag] har visst fått sänka mina egna ambitioner också även 
om jag skulle säga att jag kanske är en utav de där som faktiskt skriver i labboken." – 
CC 

 
Detta problem hittar man inte bara hos användarna utan en respondent menar att det 
händer att även chefer försummar dokumentationen. Det är alltså ett strukturellt problem 
inom organisationen som användare på alla nivåer bidrar till.  
 

"En grej som vore bra är om man liksom på något sätt kan... tvinga är väl fel ord 
kanske men att man ändå på något sätt... uppmuntrar folk att använda [systemet]." 
– EC 

 
Eftersom de flesta av respondenterna menar att ett av de största problemen med 
dokumentationen är att den inte genomförs som den borde önskar många av dem att det 
kunde göras obligatoriskt att viss information måste dokumenteras. De har dock svårt att 
föreställas sig hur detta skulle kunna realiseras inom verksamheten. Det enda tänkbara sättet 
att göra dokumentationen obligatoriskt som en av respondenterna kunde föreställa sig var en 
rent tekniskt lösning, att låsa instrumenten och inte tillåta att de kördes om viss information 
inte angavs i loggboken, men hen kunde samtidigt inte föreställas sig att detta realistiskt sett 
faktiskt skulle kunna genomföras. Även andra respondenter uttryckte att det skulle vara svårt 
att påtvinga användarna ett system utan det måste göras attraktivt på ett sådant sätt att 
användarna självmant väljer att använda det. 

Det finns även en fara med att binda upp rutiner och processer allt för nära i ett IT-
system. En av respondenterna talade om sina erfarenheter från en tidigare arbetsplats där 
man hade ett internt utvecklat system för informationshantering i laboratoriet som var under 
all kritik, men eftersom deras kvalitetsrutiner var så uppbundna med systemet var det svårt 
att byta ut det. 

6.4 LIMS 
Bland våra respondenter hade bara ett fåtal tidigare erfarenhet av att arbeta med system för 
informationshantering inom laboratoriemiljöer (LIMS), men dessa upplevelser var ofta 
negativa. Systemen upplevdes som byråkratiska och svårhanterade. 
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"[det] funkade väldigt bra på det stället förutom att det var väldigt svårt att 
uppdatera, nästan på gränsen till ekonomiskt oförsvarbart på något sätt, det var 
väldigt statiskt." – AC 

 
"Det enklaste är att du har ett labb som har tre instrument och fyra instruktioner och 
alla som jobbar där gör precis vad som förväntas av dem och ingenting går sönder. 
Då går det jättebra. Men allting som blir lite ad hoc blir komplicerat." – AC 

 
Dessutom ansågs denna typ av system inte täcka det behov som finns hos SMC. Ingen av 
respondenterna hade erfarit ett IT-system vars syfte var att stödja arbetsprocesserna och 
infrastrukturen inom laboratoriet. 
 

"För mig känns det som att ett LIMS system är väldigt grundat i en 
projektledningssystemsidé, alltså man fokuserar på vilket problem man ska lösa, 
man ska analysera prover punkt. Man glömmer bort [...] att [för att] analysera 
prover så krävs också en infrastruktur som funkar och det här är syftet tycker jag, att 
skapa en infrastruktur som underlättar för att köra prover i projekten och det är 
ingenting jag har sett förut." – AC 
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7. Resultatdiskussion 

I detta avsnitt analyserar vi våra resultat utifrån vårt ramverk och diskuterar dem i relation 
till den relaterade forskningen.  

7.1 Uppgifter 
Inom SMC säger de att de arbetar för att strukturera och standardisera sina arbetsprocesser i 
laboratoriet efter bästa förmåga, men det är inte en enkel process och går inte alltid att 
genomföra. Detta är någonting man ser även inom andra kunskapsintensiva verksamheter, 
enligt Robles-Flores och Kulkarni (2005) är ett typiskt drag för kunskapsintensiva processer 
att dessa inte kan standardiseras fullt ut. Orsaken till detta kan vara många, bland annat kan 
det bero på att dessa processer ofta har ett element av oförutsägbarhet och i många fall 
kanske det inte finns någon riktig "best practice" att rätta sig efter utan man måste komma 
fram till ett eget sätt att arbeta som passar individen eller den specifika organisationen 
(Markus et al., 2002).  

Det finns dock flera källor som pratar om vikten av att inte standardisera för mycket 
(Brunsson, 1998; Chern, 1976; Dahlbom & Mathiassen, 1993). Chern menar att det är viktigt 
att hitta en balans mellan vad som måste beskrivas och vad som bör lämnas upp till 
arbetarnas eget omdöme. Denna balans tas även upp av Brunsson som talar om att 
standarder inte alltid är av godo utan kan hämma mer än de hjälper och därför är det lika 
viktigt att veta vad som inte bör standardiseras som vad man kan standardisera, medan 
Dahlbom och Mathiassen talar om att man måste finna en balans mellan kreativitet och 
kontroll i sin verksamhet. Om man försöker standardisera för mycket kväver man, den ofta 
nödvändiga, kreativiteten inom organisationen. För strikt reglering kan hämma förmågan att 
anpassa sig efter situationen eller till och med effektivt handlande (Chern, 1976). 

Vi kan alltså se att det är en viktig aspekt av kunskapsintensiva verksamheter att allting 
inte går, och inte heller bör, struktureras tydligt. Inom verksamheter med starka 
professioner, till exempel rättssystem och sjukvård, ser man ofta en relativt låg grad av 
standardisering, eftersom samordning och styrning ofta istället åstadkoms med hjälp av 
gemensamma normer (Brunsson, 1998).  

7.2 Struktur 
Hos SMC tycks det ha uppstått en konflikt mellan deras vilja att införa strukturer och 
ordning i laboratoriet och deras normer och beteende. De flesta, både inom organisationen 
och som kommer in utifrån och använder laboratoriets utrustning, tycks vara medvetna om 
att det finns förväntningar på dem. De vet att man vill att de dokumenterar sitt arbete, men 
inte riktigt vad och hur mycket, vilket leder till ostrukturerad information av väldigt 
varierande kvalitet. Under våra intervjuer och på övriga besök i laboratoriet talade många 
om att dokumentationen, om den sköts ordentligt, är av stor vikt för verksamheten, men den 
sköts inte ordentligt och blir därmed mer eller mindre oanvändbar. Det har nått den punkt 
där till och med förväntningarna numera är att detta kommer att misskötas, vilket i sin tur 
bara förstärker detta beteende och som CC påpekade under vår intervju med hen är detta 
någonting som är vidspritt och förekommer på alla nivåer inom organisationen. Brunsson 
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(1998) påpekar att om enbart några följer en given standard kan det leda till att olikheter 
inom organisationen förstärks och samarbete försvåras.  

Chern (1976) menar att sociala supportsystem inom organisationer bör designas på ett 
sådant sätt att de förstärker önskade beteenden, det vill säga bör ledningens filosofi vara 
konsekvent och deras agerande bör stämma överens med den filosofin. Hela organisationen 
måste medverka till att förstärka strukturen som man eftersträvar. Man kan inte bara föra in 
ny teknik eller nya regler och tro att det ska förändra det faktiska beteendet inom 
organisationen utan om man vill uppnå en verklig förändring måste denna förankras i 
organisationskulturen (Dahlbom & Mathiassen, 1993; McDermott, 1999). Om man bara för 
in ett nytt IT-stöd utan att samtidigt göra organisatoriska förändringar är det osannolikt att 
det nya verktyget kommer att tjäna sitt syfte till fullo. McDermott beskriver ett fall där en 
organisation införde ett IT-stöd för att öka samarbetet inom verksamheten. Man upptäckte 
dock snart att detta verktyg enbart nyttjades för att skicka e-post och det var först efter man 
fann ett stort behov av att samarbeta med varandra och förändrade sättet man jobbade på 
som IT-stödet kom till full nytta.  

Om man inför ett IT-system hos SMC som ersätter pappersloggböckerna kommer det 
möjligtvis åtgärda problemet med ostrukturerad dokumentation, beroende på hur lösningen 
ser ut, men det kommer inte nödvändigtvis göra någonting åt det underliggande problemet, 
att dokumentationen försummas. För att komma åt detta problem måste man förändra de 
normer och beteenden som finns inom verksamheten.  

En annan sak vi kan se är att eftersom loggböckerna, som ska fungera som ett sorts 
kommunikationsverktyg, idag inte nyttjas på det sätt som de borde användas uppstår 
problem med informationsförmedlingen inom verksamheten.  Man måste lokalisera de 
gränser som finns inom en organisation för att säkerställa att man kan främja god 
kommunikation och bra samarbete över gränserna. Det är även viktigt att säkerställa att 
information når rätt personer (Chern, 1976). Det är dessa syften som det är tänkt att 
loggböckerna ska uppfylla, men vi kan se att många av de användare som det är tänkt ska ha 
nytta av dessa är missnöjda med hur det fungerar idag. Kommunikationen över gränserna 
försvåras och rätt information når inte rätt personer vilket innebär att mångas arbete 
försvåras, till exempel serviceteknikerna har idag i stort sett ingen användning av 
loggböckerna överhuvudtaget, den information de behöver saknas ofta eller är ofullständig 
och svår att lokalisera.  

7.3 Aktörer 
Chern (1976) beskriver multifunktionalitetsprincipen som en del av socioteknisk design. 
Denna princip innebär att anställda bör besitta mer kunskap än deras arbetsuppgifter kräver 
för att verksamheten ska vara mer flexibel och inte riskera att stanna av om personen som 
besitter all kunskap av någon anledning är tillfälligt borta eller försvinner permanent ur 
organisationen. Inom kunskapsintensiva verksamheter kan vi se att personalen besitter 
mycket kunskap, men att den ofta är väldigt knuten till individen (Miles et al., 1995), vilket 
innebär att multifunktionalitetsprincipen som Chern förespråkar kan vara svår att uppnå. 
Eftersom alla individer har en unik kunskap erhållen från år av studier och erfarenheter blir 
denna för komplex för att generalisera till en allmän kunskap på arbetsplatsen. Beroendet av 
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den enskilda individen är därför svår att frångå. Detta innebär inte att generella 
arbetsprocesser inte kan delas av alla så att det mest nödvändiga arbetet ändå kan 
genomföras, men verksamheten kan bli lidande om personer med viss kunskap inte är 
nåbara och specialiserade uppgifter måste vänta. 

Inom laboratoriet kan vi se att de har tänkt som Chern (1976), analyserna måste kunna 
genomföras oavsett vilka i personalen som är tillgängliga, men vi ser också att skilda 
individer besitter djupare och mer intuitiva kunskaper om olika områden och att det är de 
här individuella kunskaperna som tillsammans gör verksamheten. Det finns många intuitiva 
kunskaper som är svåra att göra explicita och därmed göra om till information som man kan 
föra vidare (Dahlbom & Mathiassen, 1993), en del saker måste man helt enkelt lära sig via 
erfarenheter och det tar tid. Den höga utbildning som krävs gör även att man måste ha 
individer som är specialiserade eftersom det är orimligt och ekonomiskt oförsvarbart att 
kräva att all personal inom den här typen av verksamhet ska kunna alla tänkbara 
specialiseringar.  

7.4 Teknologi 
Inom laboratoriet använder man sig av oerhört komplexa instrument som i sin tur styrs av 
komplex mjukvara. Det vi kunde se under vår tid hos SMC är att dessa verktyg som möjliggör 
deras arbete är en bidragande faktor till kunskapskraven som finns hos användarna. Bara att 
förstå sig på mjukvaran som används är en specialisering i sig, de flesta användare nyttjar 
enbart ett fåtal av funktionerna och när någonting går fel har de inte alltid lätt att hitta en 
lösning på problemet. Detsamma gäller när saker går snett med instrumenten i sig och 
eftersom inga analyser kan genomföras om instrumenten inte är funktionsdugliga är det av 
största vikt för laboratoriet att samla så mycket kunskap som möjligt om dessa.  

Det är med orsak av detta som man vill införa ett IT-stöd där man kan samla alla 
användares kollektiva kunskap om instrumenten och arbetet kring dessa. Man vill fånga 
användarnas praktiska och intuitiva kunskaper och omvandla detta till information som man 
på ett smidigt sätt kan föra vidare från användare till användare och även kunna behålla 
värdefull kunskap inom organisationen när personal försvinner. I grund och botten är det 
alltså en typ av knowledge management system (KMS) som de vill införa.  

En svårighet med att utveckla den här typen av system är att det är svårt att översätta 
kunskap, i synnerhet intuitiv sådan, till information som ett datorsystem kan tolka (Dahlbom 
& Mathiassen, 1993), men även att det ställs stora krav på att systemet ska kunna växa och 
utvecklas i takt med att organisationens behov och kunskap förändras och växer (Robles-
Flores & Kulkarni, 2005). Kravet på flexibilitet gäller även för LIMS som utvecklas för 
laboratoriemiljöer (Alves, 2012; Avery et al., 2000). Vi ser alltså att ofullständighets- 
principen som Chern (1976) talar om måste vara en inneboende egenskap i system som 
utvecklas i den här typen av miljöer. Ett system kan aldrig ses som färdigt utan design-
processen måste vara iterativ för att hänga med i utvecklingen inom organisationen. 

Inom LIMS har man försökt hantera denna problematik på ett antal olika sätt, där de 
vanligaste verkar vara menyer där man kan ändra arbetsflöden eller scriptspråk som tillåter 
att användarna själva kan göra enklare förändringar i systemet (Piggee, 2008). Både 
litteraturen och praktiker tycks vara överens om att system i denna miljö måste vara flexibla, 
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lätta att anpassa och uppdatera (Alves, 2012; Avery et al., 2000; Prasad & Bodhe, 2012), och 
att användarna är delaktiga i designprocessen (Avery et al., 2000), men det tycks vara väldigt 
svårt att realisera på ett tillfredställande sätt. 

En sak som framkom under intervjuerna som kan komplicera systemutvecklingen 
ytterligare är att användarna uttrycker att de har olika behov av funktionalitet och gränssnitt, 
där många vill ha det så enkelt som möjligt medan andra vill ha tillgång till väldigt avancerad 
funktionalitet. Att användarna har olika behov stöds av data som vi samlat in, men den 
väldigt konservativa bilden som många av dem har av ett framtida IT-stöd kan ha andra 
orsaker än enbart olika behov. Denna konservativa hållning kan till viss del bero på att de 
aldrig sett ett system som fyller denna typ av funktion tidigare och har därför svårt att 
föreställa sig hur en sådan lösning skulle kunna se ut. Många av dem är därmed väldigt låsta 
i en bild som helt och hållet bygger på det nuvarande papperssystemet, de föreställer sig helt 
enkelt en mer eller mindre rak översättning från papper till skärm med tillägget av en 
sökfunktion. Detta är ett problem som man historiskt har haft under systemutveckling, att 
man till allt för stor del baserar designen av ett nytt system på existerande system, vilket kan 
innebära att man missar det verkliga behovet som finns (Avison & Fitzgerald, 2003). 

Enligt Holmström och Sawyer (2011) är antagandet att användarna faktiskt ska kunna 
förstå och tydligt kommunicera sina nuvarande och framtida behov tvivelaktigt. Det är alltså 
inte säkert att användarna har en klar bild av vad de i själva verket behöver. Detta innebär att 
hur kravhanteringsprocessen hanteras blir oerhört viktig. Ingen enskild användare besitter 
en komplett bild över systemet och den funktionalitet som krävs. Därför bör man försöka ta 
hänsyn till så många olika intressenters perspektiv som man kan (Avery et al., 2000; 
Dahlbom & Mathiassen, 1993; Mumford, 2006). För att komma så nära de verkliga behoven 
som möjligt bör man ta reda på vilka behov de olika användarna upplever att de har och 
sedan identifiera de konflikter som uppstår mellan dessa. Genom att sedan diskutera dessa 
olika krav med intressenterna kan man komma fram till nya och förhoppningsvis bättre 
systemlösningar. 

Vi kan konstatera att komplexiteten av kravhanteringsprocessen är ett hinder för en 
lyckad systemutveckling om man inte handskas med denna på ett effektivt sätt och krav-
hanteringen blir bara svårare allt eftersom komplexiteten i system ökar (Eriksson, 2008; 
Reddy et al., 2003).  

Slutligen verkar det även finnas en lucka i marknaden för system som utvecklas för 
laboratoriemiljöer. Bland dessa ser fokus ut att i första hand ligga på hantering av prover och 
provresultat. Personalen som jobbar i laboratorium har dock som vi tidigare nämnt även ett 
stort behov av att bevara och hantera kunskap kring arbetsprocesser och de verktyg som de 
använder och detta behov kan vi inte se att det uppfylls. 
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8. Avslutande reflektion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka utmaningar som finns för utveckling av IT-stöd 
inom kunskapsintensiva verksamheter. När man tillämpar ett sociotekniskt perspektiv kan 
man inte titta på system i isolation utan man måste även ta hänsyn till den sociala kontext 
som det existerar inom. Även om två olika verksamheter verkar inom samma område och 
levererar samma typ av output, kan funktionerna inom verksamheten, hur de genererar 
denna output, skilja sig markant från varandra. Det vi kan se är att inom kunskapsintensiva 
verksamheter är det av stor vikt att man tar hänsyn till användarnas perspektiv när man 
utvecklar system som ska stödja deras arbete. Att använda ett sociotekniskt perspektiv när 
man genomför kravanalysen är därför fördelaktigt. Det vi har kunnat se under detta arbete är 
dock att det finns ett flertal olika aspekter som kan påverka komplexiteten av denna analys.  

Inom kunskapsintensiva verksamheter kan det ofta vara svårt att tydligt strukturera 
arbetsprocesserna eftersom dessa många gånger bygger på ett visst mått av frihet. Man 
måste lämna utrymme för individuellt omdöme men också kunna identifiera var man bör 
införa striktare direktiv. Vi anser att man bör ge individen större frihet inom områden där 
hen har en tydlig förståelse för syftet med uppgiften och ser ett värde i att genomföra den väl, 
annars finns risken att denna prioriteras bort i förmån för andra uppgifter som individen ser 
som viktigare.  

Det kan även vara svårt att översätta användarnas implicita kunskap till explicit 
information som kan tolkas av ett IT-system. Detta är särskilt problematiskt när man 
försöker bygga ett KMS, men påverkar även utvecklingen av andra typer av IT-stöd som 
designas för att uppfylla behoven inom en specifik typ av verksamhet. Kunskapen är även 
dynamisk, den förnyas och utvecklas, vilket innebär att systemen som tas fram måste vara 
flexibla för att kunna anpassas kontinuerligt allt eftersom behoven förändras. 

Ytterligare en svårighet är inte unik för kunskapsintensiva verksamheter utan någonting 
som man genomgående upplever inom systemutveckling, nämligen att användarna inte alltid 
har en distinkt bild av eller inte tydligt kan förmedla sina verkliga behov. Vi menar dock att 
denna svårighet kan vara extra tydlig när man utvecklar nya typer av IT-stöd som 
användarna inte har några tidigare erfarenheter av. Detta kan begränsa användarnas fantasi 
och de får därför svårt att föreställa sig vilka nya möjligheter som ett IT-system kan erbjuda. 
Användarna hos SMC föreställer sig en bokstavlig digital loggbok medan vi ser ett KMS.  

Man kan ifrågasätta vår studies generaliserbarhet eftersom vi enbart har ett fall som vi 
undersökt. Mycket av det vi hittat kan dock stärkas med hjälp av litteraturen och till viss del 
genom respondenternas erfarenheter på andra arbetsplatser. Vi vill dock vara försiktiga med 
att säga att dessa resultat är allmängiltiga eftersom denna typ av miljöer är väldigt unika.  

Under vår genomgång av relaterad forskning kunde vi inte se att man undersökt IT-stöd 
och utveckling av IT-stöd för specifikt laboratoriemiljöer ur ett informatikperspektiv. Det 
mest av litteraturen kring detta som vi kunde hitta kommer från laboratorierelaterade 
branscher. Det skulle även vara intressant att undersöka behovet av KMS inom laboratorie-
miljöer djupare.  
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10. Bilagor 

10.1 Intervjuguide 1 - Användare 
 
Bakgrundsfakta: 
 Namn 
 Titel 
 Huvudsakligt ansvarsområde 
 Arbetsuppgifter 
 Hur länge har du jobbat här? / Hur ofta har du använt instrumenten hos SMC? 

Arbetsprocesser och dokumentation: 
 Hur strikta är arbetsprocesserna i laboratoriet? 
 Förändras de ofta? 
 Beskriv syftet med loggboken och checklistan som används vid körningar. 
 Tycker du att detta syfte uppfylls? Varför/varför inte? 
 Upplever du att det är värdefullt? Varför/varför inte? 

 
 Vilken information tycker du att det är viktigt att man dokumenterar? 
 Finns det någonting som sker vid specifika intervaller som bör dokumenteras? 

 
 Hur upplever du att detta system för att dokumentera information fungerar?  
 Upplever du problem/Vilka problem upplever du? 
 Vad skulle vara en optimal lösning på dessa problem?  

Systemkrav: 
 Om man skulle införa ett IT-system som ersatte loggboken och checklistan vilka funktioner skulle 

du vilja att detta system hade? 
 Vilka funktioner i detta system skulle vara mest kritiska? 

 
 Finns det någon ytterligare funktionalitet, utöver de som ersätter loggbok och checklista, som du 

skulle vilja se att man tillförde till systemet i framtiden? 
 

 Finns det någonting som systemet inte får eller bör göra? 
 

 Vilka aspekter vid sidan om funktionalitet tycker du är viktiga för systemet (användarvänlighet, 
gränssnitt, underhåll etc.)? 
 

 Skulle man behöva överföra data från det gamla systemet till det nya systemet? * 
 

 Vilka andra IT-system används idag som du tycker att systemet skulle behöva ha kopplingar till? 
Varför? 
 

 Var skulle du vilja kunna ha tillgång till systemet (labbet, kontoret etc.)? 
 På vilka plattformar (PC, Mac, surfplatta/smartphone etc.)? 

 
 Finns det några IT-riktlinjer som skulle sätta begränsningar för val av teknik (databas, 

kodstandard, osv)? * 
 Finns det några krav på säkerhet? * 
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 Finns det några lagliga krav eller regler? * 
 

 Kan du komma på ytterligare krav som vi bör känna till? 

 
LIMS: 
 Har du tidigare erfarenhet av att jobba med någon form av digital labbok, LIMS eller andra 

liknande system för att dokumentera och hantera information i laboratorium?  
 Hur upplevde du det? 
 Vilken sorts funktionalitet hade det systemet? 
 Vet du om det systemet var en off-the-shelf lösning eller om det utvecklats för laboratoriet där 

det användes? 
 Är det en lösning som du känner skulle vara lämplig att använda här? Varför/varför inte? 

 
 Har ni utforskat möjligheten att använda en off-the-shelf lösning för att täcka behovet som ni har 

här? * 
 Varför/varför inte? * 
 Varför utveckla eget? * 

 
Avslutande frågor: 
 Är det någonting mer du vill tillägga? 
 Har du några frågor till oss? 
 Kan vi återkomma till dig om vi behöver ställa några kompletterande frågor? 
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10.2 Intervjuguide 2 – Servicetekniker 
 
Bakgrundsfakta: 
 Namn 
 Titel 
 Huvudsakligt ansvarsområde 
 Arbetsuppgifter 
 Hur länge har du jobbat som servicetekniker? 

Dokumentation: 
 Dokumenterar du någon information i loggboken när du är här på SMC?  
 Vilken typ av information? 

 
 Vilken information tycker du att det är viktigt att personalen här dokumenterar/Vilken information 

skulle underlätta ditt arbete om personalen dokumenterade den?  
 

 Hur upplever du att det nuvarande systemet för att dokumentera information fungerar?  
 Upplever du problem/Vilka problem upplever du? 
 Vad skulle vara en optimal lösning på dessa problem? 

Systemkrav: 
 Om man skulle införa ett IT-system som ersatte loggboken och checklistan vilka funktioner skulle 

du vilja att detta system hade? 
 Vilka funktioner i detta system skulle vara mest kritiska? 

 
 Finns det någon ytterligare funktionalitet, utöver de som ersätter loggbok och checklista, som du 

skulle vilja se att man tillförde till systemet i framtiden? 
 

 Finns det någonting som systemet inte får eller bör göra? 
 

 Vilka aspekter vid sidan om funktionalitet tycker du är viktiga för systemet (användarvänlighet, 
gränssnitt, underhåll etc.)? 
 

 Kan du komma på ytterligare krav som vi bör känna till? 

 
LIMS: 
 Har du tidigare erfarenhet av att jobba med någon form av digital labbok, LIMS eller andra 

liknande system för att dokumentera och hantera information i laboratorium?  
 Hur upplevde du det? 
 Vilken sorts funktionalitet hade det systemet? 
 Vet du om det systemet var en off-the-shelf lösning eller om det utvecklats för laboratoriet där 

det användes? 
 Är det en lösning som du känner skulle vara lämplig att använda här? Varför/varför inte? 

 

Avslutande frågor: 
 Är det någonting mer du vill tillägga? 
 Har du några frågor till oss? 
 Kan vi återkomma till dig om vi behöver ställa några kompletterande frågor?
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10.3 Information om villkor för deltagande i undersökning 

Vi heter Therése Eriksson och Therese Majlöf och arbetar nu på vårt examensarbete för 
Systemvetenskapliga programmet. Under detta arbete studerar vi införande av IT-stöd inom 
laboratoriemiljöer.  

Din medverkan i detta arbete är frivillig och kan när som helst avbrytas. De uppgifter som du 
lämnar kommer enbart hanteras av oss. Resultaten kommer att avraporteras på ett sådant 
sätt att enskilda personer inte kan identifieras av utomstående. Informationen som vi samlar 
in kommer att användas i vår kandidatuppsats som kommer att publiceras i Diva samt som 
utgångspunkt till ett förslag för passande IT-stöd i SMCs laboratorium.  

Ifall du ångrar din medverkan eller önskar att visa uppgifter inte används i det slutgiltiga 
arbetet kan du kontakta en av oss på uppgifterna nedan:  

 
Therése Eriksson  
therese.l.eriksson@gmail.com  

Therese Majlöf 
therese.majlof@gmail.com  

 
 
 
 


