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Sammanfattning 
 
Implementeringen och genomförandet av ett arkitekturbyte är en komplicerad procedur som 
alltid bör ha sin grund i en gedigen och konkret strategi. Syftet med denna uppsats är att få en 
insyn i hur det strategiska tänkandet skiljer sig mellan de olika organisationerna vi valt att titta 
på. Studien syftar också till att få en inblick i hur den strategiska planeringen förankrar sig i 
teorin vid ett verkligt arkitekturbyte. Vi ville också få insyn i vad olika strategier kunde generera 
för konsekvenser vid ett arkitekturbyte. Intervjuerna som genomfördes i tre olika organisationer, 
hade gemensamt att de alla gjort samma typ av arkitekturbyte. Intervjuerna har utförts med 
personer som på ett eller annat sätt berört det strategiska arbetet. Resultatet av studien visar att en 
bristande strategisk insyn skapar ovisshet i ett projekt. Utan en karta framför sig som ger 
riktlinjer för hur man ska gå till väga och vad som ska uppnås är det mycket svårt att avgöra om 
ett projekt har lyckats. Vi ser klara tecken i vår studie som påvisar att bristen på klara och 
mätbara mål hämmar möjligheterna att lyckas och att överhuvudtaget avgöra om man lyckats. 
 
Nykelord: Tunna klienter, Arkitekturbyte, Strategi, IT-strategi, Systembyte, Implementering. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till varför vi valt att undersöka 
vårt problemområde. Vidare kommer vi att beskriva problemformuleringen, det vill säga den 
fråga uppsatsen har för syfte att besvara. En disposition kommer även att pressenteras över 
uppsatsens upplägg. 
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1.1 Bakgrund 
 
I takt med att informationssamhället har växt sig starkare och närvaron av IT har ökat 
dramatiskt i vår tillvaro har även en allt större vikt lagts på IT som en strategisk 
framgångsfaktor. Detta speglar sig enligt Carr (2003) i den uppåtgående spiralen av ökad 
investeringskostnad på IT relaterade områden. Detta ökande investerande kräver ett stort mått 
av eftertanke och självinsikt för att det inte ska ta överhand och på så vis riskera att stjälpa 
organisationen istället för att hjälpa den.    
 
IT-satsningar är alltså en stor kostnadsfråga och inte alltid nödvändigtvis en konkurrensfördel. 
Carr (2003) menar att IT idag bör betraktas som något så alldagligt som exempelvis 
elektriciteten. En innovation som i begynnelsen förvisso var en konkurrensfördel men som i 
takt med att det blev en accepterad standard började förlora sin strategiska roll som en 
konkurrensfördel. 
 
En organisation i ett samhälle där IT-utvecklingen ständigt går framåt och nya lösningar 
presenteras på löpandeband, är idag i behov av någon form av riktmärke eller vägbeskrivning. 
För att en organisation inte ska ödsla tid, pengar och resurser på projekt som inte stödjer 
organisationens kärnverksamhet krävs det en välformulerad IT-strategi (Haverblad, 2006). 
Med hjälp av strategi kan en organisation välja den mest relevanta IT-investering och ur 
denna förhoppningsvis utforma dessa investeringar på ett sådant vis att den skapar 
konkurrensfördelar för organisationen.  
 
Med utgångspunkt i Carrs analys, att IT-kostnaderna inte längre går att försvara för att 
upprätthålla en strategisk fördel, ser vi på många håll, hur organisationer och företag börjar 
överge sin klient/server miljö för att istället övergå till en tunn miljö. Traditionell klient/server 
arkitektur brottas idag med ett antal kritiska problem. Några ständigt återkommande problem 
kan exempelvis vara att miljön kräver hög supporttillgänglighet samt lätt övergår till en 
mycket heterogen datormiljö. Det vill säga, många datorer av olika fabrikat och modell. Detta 
i sin tur bidrar i många fall till höga IT-investeringskostnader (Marchand & Davenport, 2000). 
Det finns gott om artiklar som stödjer påståendet att det är mer kostnadseffektivt att utnyttja 
tunna klienter såsom Anderberg (2006) och Farrow (2006).  
 
Att utföra en så pass komplex implementering som ett arkitekturbyte till tunna klienter, har 
dock många följder och biverkningar. Förändringar av denna typ påverkar hela organisationen 
och kan komma att få problematiska följder av både den hårda och mjuka typen, i from av 
tekniska begränsningar eller acceptans problematik (Avison & Fitzgerald, 2003). Detta då en 
förändring i en IT-miljö inte bara påverkar organisationen tekniskt utan även ofta påverkar 
människorna inom organisationen direkt eller indirekt. Detta leder till att upplevelsen och 
resultatet av ett systembyte kan variera från en organisation till en annan. Detta kan vara 
beroende på hur beslutsfattarna uppfattar och tar hänsyn till alla de delar som ingår i 
kontexten (O’brian, 2003).   
 
Systemarkitektursskiften i organisationer kan alltså ge upphov till en rad problem och 
oväntade följder. Det går därför inte att se till ett systembyte som en isolerad händelse som 
inte påverkar organisationen. Vikten av en uttalad strategi som finns till för att stödja 
organisationen påverkar förloppet och utgången av ett arkitekturbyte (Avison & Fitzgerald, 
2003). Likaså är det taktiska upplägget under implementeringen direkt kopplad enligt 
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Haverblad (2006) till den strategiska betydelse ett eventuellt arkitekturbyte har för en 
organisation.  
 
Om en strategisk grund ej finns bör detta även spegla sig i det utslag arkitekturbytet får för 
organisationen både vad gäller användbarhet och teknisk duglighet. Resultatet av ett 
systembyte bör därför variera stort beroende på hur väl uttalad en organisations strategi är. 
Denna studie är inriktad mot just hur den strategiska processen i ett systemarkitekturbyte kan 
ge upphov till olika problem och påverka det slutliga resultatet.  

1.2 Problemområde 
 
Att göra ett arkitekturbyte bör föregås med en strategisk kartläggning samt en väl grundad 
insikt i hur den egna organisationen fungerar (Avison & Fitzgerald, 2003). Trots detta är det 
idag många organisationer som brister på just denna punkt. Enligt Avison och Fitzgerald 
(2003) uppmärksammas även detta av allt fler och många börjar inse behovet utav att inte bara 
ha en övergripande strategi för organisationen utan även en IT-strategi. De hävdar också att 
detta kan vara problematiskt då det inte finns någon klar enighet i hur en sådan bör skapas. De 
hävdar att detta har till stor del att göra med en bristande insyn, kunskap och strategisk 
tänkande från utförarna. Med andra ord syftar de till att strategi har en ytterst relevant och 
viktigt roll för att realisera organisationens visioner och mål. Trots detta verkar det som om 
många organisationer bortser från detta vid eventuella arkitekturbyten (Marchand & 
Davenport, 2000). Konsekvenserna av detta är ett relativt outforskat område, och det är här vi 
har valt att lägga vår fokus. Med det i åtanke uppstår frågan hur stor vikt ett strategiskt 
upplägg enligt teorins alla regler egentligen har vid ett arkitekturbyte. Detta kom att mynna ut 
i vår problemformulering som lyder: 
 
Hur påverkar det strategiska arbetet resultatet av ett arkitekturbyte? 
 

1.3 Syfte 
• Studien avser att undersöka hur olika organisationerna kan skilja sig i synen på strategi 

vid ett arkitekturbyte. 
• Studien syftar till att få en insyn i hur den strategiska planeringen förankrar sig i teorin 

vid ett arkitekturbyte.  
• Avslutningsvis vill vi få insyn i vad olika strategier kan generera för konsekvenser vid 

ett arkitekturbyte. 
 

1.4 Centrala begrepp 
I uppsatsen förekommer vissa begrepp som kan ha behov av en tydligare beskrivning för att 
dess betydelse ska inte misstolkas av läsaren.  
 
Arkitekturbyte belyser bytet av system från tjocka till tunna klienter som de tre 
organisationerna har gjort. 
 
Tunna klienter är datorer som kör operativsystem och applikationer från en server istället för 
på den lokala datorn. 
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Tjocka klienter motsatsen till tunna klienter, det vill säga vanliga desktopdatorer som de vi är 
vana vid idag.   
 
Implementering syftar till det praktiska införandet av tunna klienter i organisationen. 
 
Open Source definieras på följande vis; källkod till en mjukvara är fritt tillgänglig att 
använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera. 
 
Strategi kommer från det grekiska ordet ”Strategia” som betyder fältherrekonst. Belyser 
begreppet strategi vilken typ av IT-strategi och övergripande strategi som organisationen 
tillämpar. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vid planeringen av uppsatsen utförde vi olika typer av avgränsningar för att inte uppsatsen 
ska medföra för stor komplexitet och omfattning. Detta fick oss att begränsa involverandet av 
slutanvändarna i intervjuerna. Vi anser inte heller att det är relevant att diskutera de 
ekonomiska aspekterna mer än att konstatera att de finns med som en del i hela processen. Vi 
kommer inte heller beröra några värderingar om systemen skall vara Open Source eller 
kommersiell mjukvara. Eventuell användbarhetsproblematik kommer inte heller att beröras av 
djupare studier. Vi har också begränsat oss till stora och medelstora organisationer. 
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1.6 Uppsatsens disposition 
Denna del av uppsatsen beskriver uppsatsens olika delar, hur uppsatsens disposition ser ut, 
samt syftar till att illustrera tillvägagångssättet i vårt upplägg.  
Uppsatsens disposition innehåller följande kategorier. 
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2 Metod 
Vi skall i detta kapitel motivera arbetssätten vi valt i vår studie, samt hur vi gått tillväga. Vi 
ska även här motivera valet av respondenter samt beskriva vår intervjumetod. Vi kommer 
sedan att avsluta med en reflektion över vilka brister vi kan se i vårt arbetssätt. 
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2.1 Undersökningsmetod 
I vårt arbeta har vi haft för avsikt att använda oss av ett tillvägagångssätt format av ett 
abduktiv tänkesätt. Ett abduktivt tillvägagångssätt undersöker redan befintlig litteratur samt 
teorier varpå en empirisk undersökning utförs. Detta följs av en återkoppling av empiri och 
teori vilket leder fram till en analys till hur dessa förhåller sig till varandra.    
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats. Esaiasson et al (2003) menar att 
forskare med kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda på hur människor 
upplever sin omgivning och målet är snarare förståelse än statistisk analys. Vi ansåg att detta 
lämpade sig bäst då vi genom intervjuer vill ta reda på hur respondenterna ser på strategi. 
Alternativet kvantitativ forskningsansats innebär att forskaren samlar in fakta, studerar 
distinktionerna dem emellan, mäter och använder andra vetenskapliga tekniker som kan ge 
kvantifierbara och möjligt även generaliserbara slutsatser (Bryman, 1997) Vilket vi inte har 
för avsikt att göra med denna forskningsansats då det inte lämpar sig för vårt syfte. Detta då 
den data vi förväntar oss ej är utav det mätbara slaget som lämpar sig vid en kvantitativ studie.  
 
Från vår teoretiska referensram lade vi grunden till de kvalitativa intervjuerna. Genom att 
kategorisera upp det teoretiska materialet kunde vi också lyfta fram de kategorier som 
frågorna skulle beröra för att skapa en relevans i förarbetet. På så vis ansåg vi oss skapa en 
djupare förståelse för våra syften och på så vis även de delar som präglar vår 
problemformulering.  
 

2.2 Urval av organisationer 
Samtliga utav våra tre utvalda organisationer har implementerat så kallade tunna klienter. Det 
var framförallt denna faktor som var den avgörande till varför vi valde just dessa. Då kärnan i 
vår studie berör strategi ville vi undersöka organisationer som hade utfört samma typ av 
arkitekturbyte för att på så vis skapa en gemensam nämnare. Dock ville vi ha en variation i de 
strategiska förutsättningarna för de utvalda organisationerna, för att på så vis belysa 
skillnaderna dem emellan. Vi hade som målsättning att få en någorlunda spridning på 
organisationernas utseende vilket ledde fram till att två av organisationerna är medelstora 
kommuner och den tredje ett kommunalt bolag. De utvalda organisationerna fick vi upp 
ögonen för genom tidigare arbeten utförda inom Halmstad högskola.   
 

2.3 Urval av respondenter 
Vårt urval av respondenter är baserat på de olika strategiska nivåer som existerar i en 
organisation enligt Haverblad (2006). Haverblad strukturerar upp organisationer i strategiska, 
taktiska och operativa nivåer. Våra respondenter ingår huvudsakligen i den strategiska och 
taktiska nivån. Vi har även influerats i valet av respondenter genom den vikt olika individer 
har i förändringsarbetet enligt Tayntor (2006) Han delar upp individer i olika typer av 
karaktärsgrupper. Nu nöjer vi oss med att påpeka att vi klassar våra respondenter som 
följande kategorier: Sponsors, Agents och Advocates och i vissa fall en kombination av 
dessa. Mer om dessa finner du som läsare i kapitel 3.1.7. 
 
Vår önskan inför intervjutillfällena var att få möjlighet att träffa någon dels från den 
strategiska nivån och dels från den taktiska nivån. Tanken bakom detta låg i att vi på så vis 
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ansåg oss öka möjligheterna till att få en övergripande strategisk inblick men även en inblick 
i de mer praktiska aspekterna och taktiska besluten i ett arkitekturbyte. 
 

2.4 Litteraturstudie 
För att bekanta oss med ämnet och för att skapa en djupare förståelse påbörjade vi processen 
med att läsa in oss på ämnet. Genomsökning efter material som tidigare sammanställts av 
andra, gjordes främst med hjälp av databaserna Emarald, ABI/Inform (ProQuest) samt IEEE 
Xplore. De sökord som användes var främst ”Strategy”, ”Strategi + tunna klienter”, ”Strategi 
+ Organisation”, ”Strategy + organization”, ”Thin Client + Organisation”, ”Tunna klienter”, 
”Tunna klienter + organisation”, ”Implementering + tunna klienter”, ”Lean Clients”. Vi fick 
en hel del material via databasen, vilket till stor del baserades på olika undersökningar som 
redan genomförts på ett antal olika organisationer. Utbudet av material var mycket stort och 
för att skapa en klar och tydlig översikt över all material, sorterade vi upp materialet i olika 
kategorier. Dessa kategorier är följande: strategi och förändringsarbete, arkitekturbyte och 
tekniska aspekter. Materialet ifråga hjälpte oss att få grepp om den forskning som redan finns 
i området och att bilda vår teoretiska referensram. Hartman (1998) menar att vi bör ha 
teoretisk grund om det undersökta objektet innan vi går ut och genomför en undersökning.  
 
Vi har även fått ta del av det som Hartman definierar som Sekundärdata (Hartman, 1998). 
Sådan här sekundärdata kan samlas in för att ge undersökaren idéer till undersökningsfrågor 
vilket också kan används till de teoretiska delarna av en rapport. Om den insamlade 
sekundärdatan handlar om en specifik organisation och den ger forskaren nya erfarenheter kan 
denna utöka empirins betydelse för ändamålet i fråga. Sådana sekundärdata kan bestå bland 
annat av information som hämtas från tidigare undersökningar eller rapporter. Vi har under 
vår undersökning kommit över sekundärdata från Svenska Bostäder i form av dokumentation 
och strategisk planering inför deras arkitekturbyte. Från Motala Kommun har vi fått ta del av 
en del efterforskningsmaterial i form av användarproblematik och beslutsfattandets 
förfarande. Från Eksjö Kommun har vi fått en övergripande beskrivning av deras 
arkitekturbyte. Detta material har utöver insamlat empiriskt material gett oss en bättre 
förståelse av arkitekturbytet.  
 

2.5 Intervjuer 
Undersökningsfrågorna var av karaktären semistrukturerade och baserades på vår teoretiska 
referensram. Innebörden av en semistrukturerad intervju är det finns en färdig mall med 
intervjufrågor som används under samliga intervjuer. Denna mall fungerad som en bas för de 
för oss att utgå ifrån under intervjuerna och denna bas var den samma för alla tre intervjuer. 
Den semistrukturerade intervjuformen gav oss dock möjlighet att lägga till och ta bort frågor 
vid behov (Hartman, 1998).  
 
Enligt Esaiasson et al (2003) är fördelarna med denna mer styrda (semistrukturerade) 
undersökningsintervju, att den är mindre tidskrävande. Syftet med en intervjuguide är att se 
till att alla inblandade får en bild av relevanta och likartade teman. Förutom dessa frågor 
innehåller även intervjuguiden några inledande frågor för att ge bakgrundsinformation om 
organisationen och intervjuade personernas position.  
 
I denna undersökning genomfördes gruppintervjuer. En fördel med gruppintervjuer som lyftes 
fram av Esaiasson et al (2003) är att det kan vara mer stimulerande för de intervjuade 
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personerna att tala med andra människor och därför skärps deras synpunkter. Undersökaren 
får då enligt Esaiasson et al (2003) bättre förståelse av vad som sägs och kan därefter återge 
detta bättre. Vi valde av denna anledning att utföra en gruppintervju. Vi inledde med att 
skicka ett brev till våra utvalda respondenter. I brevet önskade vi att få möjlighet att göra en 
intervju med tre olika personer, en användare, en tekniker samt en IT-strateg eller 
motsvarande (se Bilaga 1). Detta för att få en så bred representation som möjligt från 
arkitekturbytets berörda roller.  
 
De hjälpmedel som vi valde att använda oss av under intervjuerna bestod av anteckningsblock 
och mp3-spelare för inspelning av vad som sades. Genom detta kunde vi under analysen 
återge vad som sades på ett konkret och korrekt vis. Frågorna konstruerades för att ge så breda 
och öppna svar som möjligt. Vi undvek ja och nej frågor och försökte hålla oss så neutrala 
som möjligt för att ej vinkla svaren i en onaturlig riktning. Detta enligt riktlinjer från Kvale 
(1997).  
 

2.5.1 Framtagning samt kategorisering av frågor 
Frågorna baserades på den teoretiska referensram vi skapat oss. Genom denna lyfte vi fram de 
frågor som vi ansåg lämpliga för att uppnå uppsatsens syften som i sin tur skulle nå fram till 
ett svar på vår problem formulering. Detta fick till följd att en del av de framtagna frågorna 
enbart berörde enskilda delar av vår teoretiska referensram och en del sträckte sig över ett 
vidare spann. Detta kom att leda till ett behov av att kategorisera upp de skapade frågorna.    
 
Kategorisering av våra frågor har gått till på följande vis. Genom vår insamling av 
information till vår teoretiska referensram fick vi en klarare bild över vilka kategorier som var 
väsentliga för våra syften. Dessa presenteras i figuren nedan. I denna ser vi också vilka frågor 
från bilaga 2 som ingår i vilken kategori. Detta förtydligas ytterligare i bilaga 4. Frågorna 
riktades sedan till den respondent som deltog i gruppintervjun som var bäst lämpad att besvara 
frågorna inom en viss kategori. Det föll sig exempelvis naturligt att rikta frågor av en 
strategisk karaktär mot de respondenter som representerar den strategiska nivån. 
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Strategi och 

förändringsarbete

Kategorier
Kategorisering 

av frågor

Arkitekturbyte

Tekniska aspekter

 3,4,5,6,8,10,11,13
16,17,20,21

2,3,4,6,7,8,9,10, 
12,13,14,15,18,20,21

3,5,7,9,12,18,19,20

 
 
Figur 2.1 Översikt av kategorisering av intervjufrågor  
 

2.5.2 Analys av intervjuer 
Analyseringsarbetet av intervjuerna startade redan under intervjuns gång. Intressanta sidospår 
och tankar som dök upp antecknades på plats. På så vis fick vi en rad olika tankar och möjliga 
vinklingar med oss som vi inte hade räknat med.  
 
Nästa steg i analysarbetet blev att transkribera alla intervjuer och på så vis dokumentera dessa. 
Samtliga gruppmedlemmar läste därefter igenom de dokumenterade intervjuerna för att på så 
vis ta till oss materialet på nytt och på så vis väga det mot vår teoretiska referensram. Därefter 
kategoriserade vi det insamlade materialet efter vår teoretiska referensram. Då frågorna redan 
var konstruerade efter denna underlättade detta en del. Esaiasson et al (2003) menar att det 
kan vara bra att först göra en analys av varje enskild intervju för att sedan gå över till andra 
intervjuer. Detta tog vi till oss och skapade en resultatmall där vi matade in resultaten från 
intervjuerna (se bilaga 3). Genom detta skapade vi en bättre överskådlighet av resultatet, 
vilket underlättade arbetet med jämförandet mellan de olika organisationerna och på så vis 
underlätta vår analys. Vi kunde genom detta sammanfatta de gemensamma nämnarna för att 
sedan kunna dra paralleller mellan de olika intervjuerna. 
 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet är en annan benämning på tillförlighet enligt Easaiasson, Gillian och Oscarsson 
(2003). Reliabilitet kan beskrivas utifrån ett perspektiv som innefattar att mät proceduren ger 
samma resultat vid upprepade mätningar Gustavsson (2004). Utifrån detta perspektiv skulle 
andra granskare komma fram till liknande resultat om de utförde en liknande studie under 
liknande förutsättningar.  Reliabilitet handlar alltså om pålitlighet. Den kvalitativa metoden 
anses vara mest sårbar när det gäller tillförlighetsproblem enligt Esaiasson et al (2003) 
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Genom att vi informerade de intervjuade personerna om våra frågeställningar, bokade tid för 
intervjun samt informerade om hur lång tidsåtgången för en intervju skulle bli, ökade vi 
tillförligheten enligt Esaiasson et al (2003). För att ytterligare förbättra tillförligheten använde 
vi oss av en intervjuguide vid utförandet av våra intervjuer. Användandet av 
semistrukturerade frågor ger enligt Hartman (1998) en förhållandevis god tillförlighet. Det 
faktum att vi var två personer som utförde intervjuerna samt att vi spelade in intervjuerna på 
ett digitalt media ger också en möjlighet att jämföra hur våra olika uppfattningar 
överensstämmer mellan de registrerade svaren och verkligheten, vilket också Hartman (1998) 
beskriver som sätt att försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig.  
 
Giltighet även kallat validitet i litteraturen är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver 
vad vi vill att den ska mäta eller beskriva (Backman, 1998). Den kvantitativa metoden är den 
som är mest sårbar vad det gäller giltighetsproblem (Esaiasson et al, 2003). 
 
Genom vår teoretiska referensram som är inhämtad och strukturerad med uppsatsens syfte i 
åtanke anser vi oss ha lagt en god grund för att nå en hög validitet. Vårt sätt att analysera de 
insamlade materialet gick ut på att, oberoende av varandra läsa och lyssna igenom 
intervjuerna. Detta för att sedan både kategorisera och gruppera svaren efter vår teoretiska 
referensram. Detta ledde till att tolkningen blev mer tillförlig eftersom vi då kunde jämföra 
hur våra olika tolkningar överensstämmer med varandra. Genom detta fick vi också en 
verifiering av frågornas giltighet. Användandet av denna intervjumetod gav oss möjlighet att 
ställa följdfrågor, för att öka möjligheterna till att frågorna verkligen gav uttömmande och 
giltiga svar. Genom att använda oss av denna typ av intervjuguide försäkrade vi oss om att vi 
undersökte det vi hade som avsikt undersöka.  
 

2.7 Metodkritik 
De tre organisationer som vi undersökte var två medelstora kommuner samt ett kommunalt 
bolag. Förmodligen hade vi fått ett annorlunda resultat där flera parallella slutsatser kommit 
fram, om vi hade haft flera organisationer inom både den offentliga och den privata sektorn. 
Då hade vi fått möjlighet att se om det fanns några distinktioner mellan de statliga och 
kommersiella sektorerna vad det gäller synen på strategiskt tänkande, vilket vi inte kunde göra 
i den utsträckning vi önskat med det nuvarande underlaget. Det finns även andra aspekter som 
bör beaktas. Om vi hade haft möjligheten att undersöka fler än tre organisationer i vår studie 
så hade vi kanske fått ett mer generaliserbart resultat. Om vi hade valt att använda oss av 
enkäter istället för intervjuer, hade vi öppnat möjligheten att undersöka betydligt fler 
organisationer i likartad sits. Men då hade vi med all säkerhet fått mindre uttömmande svar än 
vad vi fick genom användandet av kvalitativa intervjumetoder. Vi insåg i efterhand att vissa 
frågor kanske hade kunnat utvecklas mer och på så vis gett ett intressantare och utförligt 
resultat. När vi bjöd in våra respondenter till en intervju så bad vi uttryckligen att få prata med 
personer med olika roller i organisationen. Tyvärr så fungerade inte detta fullt ut och på en av 
intervjuerna så fick vi enbart tala med en person, och fick därmed ganska dålig representation 
ifrån organisationen. Dock fann vi denna person mycket införstådd i ämnet och vi uppfattade 
ändå intervjun som relativt representativ för hela deras organisation. Vi ser att det kan finnas 
synpunkter ifrån organisationen som gått förlorade. 
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3 Teoretisk referensram 
Detta kapitel kommer att redogöra för vår teoretiska referensram, vilken är uppbyggd kring 
strategi, arkitekturbyte samt förändringsarbete. Vi kommer även att förklara tekniken bakom 
tunna klienter. 
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3.1 Strategi  
Strategi klassas som ett organisatoriskt grundbegrepp och har sitt ursprung i den militära 
världen enlig Bakka (2001). Strategi kommer från det grekiska ordet ”Strategia” som betyder 
fältherrekonst. Begreppet strategi tillsammans med massor av andra militäriska termer 
används idag inom organisationer. Förmodligen är det inte så konstigt att detta begrep fallit en 
marknadsdriven värld i smaken. Det är ett passande synsätt att då det handlar om att slå sina 
konkurrenter med en överlägsen marknadsstrategi och välkoordinerade kampanjer.  
 
En strategi är ett verktyg för verksamheten som har till uppgift att hjälpa en organisation att 
identifiera investeringar, utvärdera, prioritera samt att avgöra när i tiden en investering är rätt 
(Haverblad, 2006). En strategi är aldrig ett permanent riktmärke. En strategi måste ständigt 
revideras och granskas. Därför krävs det ett aktivt arbete från ledningen i detta framtagande 
och uppdaterande av strategi. Hur ofta en strategi bör granskas eller uppdateras är helt 
organisationsberoende (Marchand & Davenport, 2000). Detta bekräftas av Haverblad (2006) 
som påpekar att framtagandet av en strategi inte är en engångsföreteelse.  
 

3.1.1 Vision och mål 
Vision är en realistisk bild som en organisation skapar för framtiden. Visionen bryts sedan ner 
till målsättningar. För att nå dessa målsättningar krävs det en konkret handlingsplan. Strategi 
tjänar som denna handlingsplan och är nyckeln för att nå den önskade visionen (Haverblad, 
2006). Med andra ord kan det alltså sägas att vision och mål talar om vad som ska uppnås och 
strategi beskriver hur detta ska uppnås på en övergripande nivå.  
 
För att ta fram en strategisk plan som svarar till de satta målen förespråkas i regel att en del 
frågor ska kunna besvaras dessa kan vara formulerade på följande vis. 
 

• Vad ska vi uppnå?  
• Var är vi nu? 
• Hur ska vi uppnå vision och infria målen? 

 
Dessa är framtagna av Haverblad (2006) men liknande frågeställningar har tagits fram av 
andra författare såsom Tozer (1996). 
 

• Var är vi nu? 
• Var vill vi vara? 
• Hur når vi dit? 

 
En strategi kan bestå av både långsiktiga och kortsiktiga mål. Det är därför vanligt att dessa 
delas upp i olika plan. Enlig Bakka (2001) kan en organisation delas upp i olika nivåer och det 
är på dessa olika nivåer som de olika typerna av strategier tillämpas. Haverblad (2006) 
beskriver dessa nivåer på följande vis. På strategisk nivå ritas den strategiska planeringen upp, 
det vill säga den övergripande och långsiktiga planen. På den taktiska nivån dras den taktiska 
planeringen upp genom att översätta den strategiska planen i ledningsaktiviteter som kopplar 
samman de kortsiktiga och långsiktiga målen. Med andra ord ger den strategiska nivån 
upphov till en plan på varje nivå som i sin tur ger upphov till aktiviteter som i slutänden ska 
leda till att den övergripande strategin följs. Figur 3.2 visar dessa nivåer och hur dessa nivåer 
bör vägas in vare sig det är en strategi som gäller för hela verksamheten eller för IT-
verksamheten.  
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Figur 3.2 Samverkan och implementation av IT-Strategi, Källa: Haverblad (2006)   
 
Det bör dock påpekas att dessa ej bör betraktas som två separata strategier. Enl. Avison och 
Fitzgerald (2003) är det av yttersta vikt att dessa vägs samman. Haverblad (2006) menar att 
det är skillnad på att ha en IT-strategi som bara finns och en IT-strategi som tjänar till att 
målen i kärnverksamheten infrias. Detta synsätt styrks även av Tozer (1996) som menar att 
begreppet IT-strategi ofta används på ett vårdslöst vis. Det är viktigt att komma ihåg att inte 
tänka på de tekniska lösningarna innan affärsbehoven analyserats ”-This places the cart firmly 
before the horse” (Tozer, 1996, s. 7). Med andra ord måste alltid kärnverksamheten komma 
först och på så vis styra allt annat. IT-strategin ska alltså styras från de visioner och mål som 
framställts för kärnverksamheten. 
 

3.1.2 Skapa en IT-Strategi 
När en IT-strategi ska skapas bör organisationen utgå från affärsstrategin för att skapa 
sammanlänkade mål och strategier, jämför figur 3.2. Det finns olika tekniker och metoder för 
att lyckas med detta. Haverblad (2006) menar att det ska finnas processer för att ta fram, 
utveckla och uppdatera IT-strategier. Eftersom framtagande av strategier inte är en 
engångsföreteelse är det viktigt att dessa processer är väl definierade. Det ska finnas tydliga 
riktlinjer för dem som är delaktiga i processen. Figur 3.3 visar hur en struktur för en strategi 
kan vara utformad. Överst i strukturen finner vi en IT-styrkommitté. Detta är det 
beslutsfattande organet i en organisation och består i regel av personer från ledningsgruppen. 
Vanligtvis ingår även IT-chefen här. IT-rådet har till uppgift att fokusera på strategiska frågor 
som sedan presenteras för IT-styrkommittén som i sin tur beslutar i frågan. IT-rådet har i sin 
tur flera rådgivande funktioner kopplade till sig. Dessa kan se olika ut beroende på 
organisationens struktur men tanken är att en struktur av denna typ ska hjälpa organisationen 
att förena företagets övergripande strategi med en relevant och stödjande IT-strategi 
(Haverblad, 2006).   
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Figur 3.3 Struktur för strategi, Källa: Haverblad (2006) 
 
Enligt Marchand och Davenport (2000) så bör ett företagets strategiska kontext studeras och 
grupperas upp i något de kallar för ”business maxims”. Genom dessa är det sedan möjligt att 
skapa sig så kallade ”IT maxims”. Ett exempel på en ”business maxim” som översätts till en 
”IT maxims” skulle i praktiken kunna se ut på följande vis (Marchand & Davenport, 2000). 
Tabellen 3.1 visar på ett mer konkret vis hur en IT-strategi kan utformas för att fungera som 
en stödjande funktion till kärnverksamhetens strategi. 
 
 
Tabell 3.1 Business maxims & IT maxims Källa: Marchand & Davenport (2000)   
Strategi för kärnverksamheten (business maxims) 
Vision: Mål: Åtgärd: 
Branschens mest nöjda 
kunder. 

• Snabbare service i 
kundcenter. 

• Trogna kunder. 

• Bättre nyttjande av 
befintliga resurser. 

• Få fler kunder (25% fler) 
att boka via Internet. 

 
Strategi för IT-verksamheten: (IT maxims) 
Vision: Mål: Åtgärd: 
Bidra till nöjda kunder. • Effektivisera kundcenter. • Tillhandahålla lösning för 

optimalt nyttjande av 
resurser i kundcenter.  

 
 
 
Avison och Fitzgerald (2003) lyfter fram en mer konkret bild i hur en IT-strategi skapas 
utifrån Earls’s multiple methodology. De menar att inget enspårigt tillvägagångssätt har någon 
större möjlighet att lyckas. De presenterar sålunda en metodlogi som väger in 
kärnverksamhetens mål, de nuvarande systemen samt IT möjligheter, Figur 3.4 Detta är en 
väldigt omfattande och detaljerad bild över hur en IT-strategi bör skapas. Men bara genom att 
se till de övergripande aspekterna finner vi likheter till den redan presenterade teorin.  
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Figur 3.4  Earl´s multiple methodology, Källa: Avison & Fitzgerald (2003) 
 

• Det första steget är att analysera organisationen och dess mål. På så vis bör det gå att 
identifiera vilken potentiell roll IT kan få i att uppnå dessa mål.  

 
• Det andra steget i denna modell går ut på att ta fram styrkor och svagheter i det 

nuvarande systemet. Detta menar Avison och Fitzgerald (2003) är en viktig punkt då 
det existerande systemet ofta förbises i den strategiska formuleringen vilket i sin tur 
leder oförutsedda problem.   

 
• Det tredje steget i vägen till en formulering av en IT-strategi är att hitta möjligheterna i 

IT för att på så vis gagna organisationen och den strategi som ligger till grund 
kärnverksamheten 

 
Genom dessa tre element är förhoppningen enligt Avison och Fitzgerald (2003) att en IT-
strategi anpassad efter organisationens behov ska framställas.     
 

3.1.3 Vikten av en IT strategi 
Samtliga författare som berörts under rubriken strategi är alltså eniga om att det är utav 
yttersta vikt att en IT-strategi är knuten till kärnverksamhetens övergripande strategi. Det är 
annars mycket stor risk att IT-strategin blir ett löst och diffust begrepp (Tozer, 1996). En 
övergripande strategi ska alltså driva allt annat. Denna behöver inte vara väldigt konkret utan 
kan ofta bestå utav visioner och mål (Haverblad, 2006) men likväl ska den tala om vad 
organisationen vill göra och hur detta ska göras (Tozer, 1996). Med denna övergripande 
strategi i tankarna ska sedan en IT-strategi skapas. IT-strategin har för uppgift att svara till de 
mål och visioner som ställs i huvudstrategin (Haverblad, 2006)(Marchand & Davenport, 
2000). Alltså är en IT-strategi ett ytterst relevant och viktigt verktyg för att realisera 
kärnverksamhetens övergripande visioner och mål.   
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3.1.4 Organisatorisk förändring 
Att genomföra organisatoriska förändringar med ekonomiska incitament som utgångspunkt, 
kan få stora konsekvenser för organisationen. Dessa förändringar är inte alltid grundade i 
önskemål inom organisationen utan kommer oftast som krav från den strategiska nivån inom 
organisationen. Denna typ av förändring är oftast inte heller planerad, utan kommer oftast 
som en åtgärd eller krav. Detta kan lätt leda till att de berörda inom organisationen inte är 
fullt så villiga att ta till sig förändringarna, som det kanske i annat fall hade kunnat vara. 
Detta kan i sin tur leda till att förändringsprocessen blir både dyrare och tar längre tid än om 
den hade vid ett tidigare stadium, varit förankrad hos de berörda personerna. Tayntor (2006) 
pekar också på risken att enstaka personer inom organisationen motarbetar förändringen som 
en konsekvens av att förändringen inte är förankrad hos användarna. De försöker helt enkelt 
sabotera förändringsprocessen, med mål att försöka behålla det gamla arbetssättet. Tayntor 
(2006) pekar även på vikten av att förstå att även mindre förändring i en organisation, kan få 
stora konsekvenser för verksamheten i sin helhet. 
 

3.1.5 Hantera förändringar 
Att införa en ny plattform kommer utan tvekan att påverka de involverade på något vis. I 
vissa fall kan förändringarna vara ganska dramatiska, ibland kan till och med dessa 
förändringar leda till arbetsbrist med uppsägningar som följd. Att implementera ett nytt 
system kräver mer än en systemförändring, den kräver också att organisationen anpassar sig 
till de nya förutsättningarna (Bakka, 2001). Detta betyder inte att systemet inte behöver 
anpassa sig till användarna, utan tvärt om. För att hantera förändringen i organisationen när ett 
nytt system införs, måste både användarna och systemet anpassas för att nå bäst resultat. Detta 
kan kanske låta självklart, men när utvecklingen av organisationsspecifika applikationer 
flyttades från ”in house” produktion (mjukvaruutveckling internt) till standard ”of the shelf” 
applikationer (färdigutvecklad mjukvara), så är detta synnerligen viktigt att ta hänsyn till 
(Tayntor, 2006). Om ett program eller applikation utvecklas direkt i den miljö där den skall 
användas, är det lättare att anpassa den till organisationens specifika önskemål och behov. Om 
en organisation inte utvecklar sina egna system är det mycket viktigt att de gör en noggrann 
utvärdering av vilka alternativ av system som finns att tillgå. Det är även viktigt att låta flera 
av organisationens olika strategiska nivåer vara delaktiga i denna utvärdering. Tayntor (2006) 
menar att detta är nyckeln för att göra ett lyckat arkitekturbyte.  
 

3.1.6 Förändringsfaktorer i organisationer 
Bakka (2001) hävdar att även om många användare i en organisation accepterar det nya 
systemet så finns det alltid en risk för att en del motsätter sig det. Orsaken till detta är att 
förändringsprocesser ofta är svåra och ibland komplicerade att genomföra. Det finns alltid 
behov att lära sig vilka skillnaderna är i det nya systemet jämfört med det gamla. ”-There is a 
learning curve associated with any new system, and that means that people who were experts 
feel as if they are novices” (Tayntor, 2006, s. 201) Även om funktionsdugligheten i det nya 
systemet ska underlätta användarnas sätt att utföra jobbet, finns det en risk att denna 
osäkerhet får organisationen att fungera sämre. Detta specifika problemområde är ett ganska 
outforskat område enligt Tayntor (2006). Denna osäkerhet kan även få användarna att inte 
känna sig engagerade eller intresserade. Bakka (2001) menar att en förändring bör göras i så 
nära samstämmighet med användarna som möjligt och på ett så tydligt sätt som möjligt 
försöka förstå hur förändringen påverkar användarna. Bakka (2001) menar att detta, trots 
bristande forskning, är ett av de viktigaste stegen för att göra ett så smärtfritt arkitekturbyte 
som möjligt. 
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3.1.7 Roller vid en arkitekturs förändring 
Det finns flera typer av roller enligt Tayntor (2006) som bör definieras för att klargöra vilka 
aktörer det finns vid ett arkitekturbyte. Människor kan ha olika roller i sin organisation, de 
kan även inneha andra roller i projektgrupper inom sin organisation. Dessa roller innebär 
olika ansvar och uppgifter, vilka bör tas hänsyn till vid ett arkitekturbyte.  
 

• Sponsors –Personer inom den egna organisationen som identifierar ett behov av en 
systemförändring. Denna/dessa personer söker en lösning på de funna problemen och 
försöker att övertala andra om behovet av den tänkta ändringen. 

 
• Agents – är de personer som ser till att systemändring kommer att ske. Agents är det 

som verkställer de visioner som Sponsors har kommit fram till. I de fall då 
implementeringen baserar sig i en så kallad ”off the shelf” lösning, är det 
projektteamens medlemmar som är Agents. 

 
• Targets – Detta är målgruppen som berörs av systemförändringen. Det kan vara allt 

från slutanvändarna till IT-avdelningen. Alla personer som på något sätt inom 
organisationen påverkas i sitt jobb eller sin verksamhetsutövning, bör ses som Targets. 

 
• Advocates – Är andra förespråkare för systemförändringen. Dessa är personer som 

inte är direkt påverkade av systemförändringen, men är ändå positivt inställda till de 
fördelar som det nya systemet kommer att tillföra organisationen.  

 
Det bör dock noteras att en person kan vara involverad i mer än en roll. Bakka (2001) har en 
likartad syn av denna rollbeskrivning.  
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3.2 Arkitekturbyte 
Enligt Haverblad (2006) är en strategi ett verktyg för verksamheten vars uppgift är att stödja 
en organisation vad gäller att identifiera investeringar, utvärdera och prioritera. Bakka (2001) 
menar att en organisation bör delas upp i olika nivåer. Som tidigare nämnts är det på den 
strategiska nivån som de långsiktiga och strategiska målen struktureras upp. På den taktiska 
nivån översätts dessa långsiktiga mål i mer hanterbara och konkreta handlingsaktiviteter 
(Haverblad, 2006). Det är exempelvis på denna nivå som det konkreta upplägget för hur ett 
arkitekturbyte ritas upp. 
 

3.2.1 Acceptans 
Att genomföra ett arkitekturbyte är ett strategiskt beslut för en organisation. Införandet berör 
både människor, arbetsflöden och teknik på samtliga nivåer i en organisation. Beslut om att 
införa ett arkitekturbyte bör därför tas av organisationen ledning. I beslutet bör dock åsikterna 
från olika typer av användare och experter vägas in (O´Brien, 2003). Avisson och Fitzgerald 
(2003) pekar på att implementeringen av ett nytt system i en organisation kan få klart negativa 
konsekvenser om organisationen inte informerar och involverar slutanvändarna. De menar att 
införandet av ett nytt system bör planeras noga och de involverade bör informeras i god tid för 
att maximera acceptansen för det nya systemet. Det räcker dock bara inte att informera 
slutanvändarna utan också förbereda och planera olika typer av utbildningar om det nya 
systemet som ska implementeras. De menar att om det ska ske en datoriserad förändring i 
organisationen så bör de ansvariga systemutvecklarna inom området göra en grundlig analys 
och undersökning av systemet och slutanvändarna. Detta då det kan leda till ett dyrare och 
mindre användbart system om organisationen inte har användarna i åtanke, eftersom det är 
användarna som ska använda systemet i slutändan. Systemförändringar handlar om att det nya 
systemet ska fungera, inte bara funktionellt utan också i ett organisatoriskt sammanhang eller 
snarare för organisationens ändamål (Checkland, 1999) 
 

3.2.2 Upphandling 
Upphandlingen är en av de viktigaste komponenterna vid ett arkitekturbyte enligt Willcocks 
(1995). Detta innefattar bland annat att välja ut vilka personer som ska tillfrågas och tillsättas 
inför ett arkitekturbyte. Han menar att organisationen eller projektledaren bör titta på de 
absoluta funktionskraven men även på systemleverantörens erfarenhet och förutsättningar att 
klara uppgiften. Organisationen, eller den som utses för hantera frågorna kring arkitekturbyte, 
bör ha möjlighet att välja olika typer av alternativ av leverantörer och ha möjlighet att begära 
offerter av dessa baserat på kraven som ställts på projektet.  
 

3.2.3 Implementeringsmetoder 
Implementering kan ibland benämnas som införandet av ett system, men det innefattar enligt 
Avisson och Fitzgerald (2003) allt från inköp av hårdvara, utbildning av användare, 
informationshantering samt olika typer av funktionstester som input och output av data. Det 
finns olika sätt att gå tillväga vid införandet av ett system. Det används olika tillvägagångssätt 
ute i organisationer beroende vilka faktorer det är som påverkar införandet av ett system. 
Dessa faktorer kan vara saker som omgivning och struktur (Willcocks, 1995).  
 
Själva implementeringen bör ske i kortare etapper, vilket gör att systemet snabbare kommer i 
drift (Willcocks, 1995). De korta etapperna tillsammans med mycket feedback från 
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slutanvändarna bidrar till att anpassa vad det är som är det viktigaste att ta hänsyn till i 
nästkommande steg i implementeringen. Här gäller det att projektledaren väljer en grupp av 
användare som kan börja använda de valda funktionerna och komma med så mycket feedback 
som möjligt.  
 
Willcocks (1995) hävdar att implementerings processen vid ett arkitekturbyte kan genomföras 
genom metoderna Parallell, Plunge, Phased, och Pilot.  
 

• Parallell metod innebär att det gamla och det nya systemet körs samtidigt. Avisson 
och Fitzgerald (2003) anser att parallell implementering kan användas när en 
jämförelse utförs mellan de gamla och det nya systemet. De beskriver fördelarna med 
att parallellt införandet är att det gamla systemet kan användas som backup om det nya 
systemet eventuellt skulle fallera. De påpekar även att det är svårt att genomföra och 
att det därför inte används ofta. Det är också en väldigt tidskrävande process.  

 
• Pilot alternativet består av att hela det nya systemet införs men i en begränsad del av 

organisationen. Denna typ av implementering uppskattas ofta eftersom det är säkrare 
och billigare.  

 
• Phased betyder att systemet införs en del i taget. På så vis fasas det gamla systemet ut 

stegvis. Fördelarna med Phased införandet är att komplexiteten blir mindre och 
riskerna kan minimeras. 

 
• Plunge Slutligen nämner de Plunge vilket innebär att det gamla systemet stängs av 

och det nya tas i bruk direkt. Denna modell kan ställa till stora problem. Det ställs 
höga krav på införarna. Detta då eventuella buggar eller andra typer av problem får i 
denna typ av implementering en mycket större innebörd då det inte finns något 
skyddsnät att falla tillbaka i. Användningen av Plunge är en riskabel och sällan 
lyckosam metod. När den fungerar är den dock i regel tid- och resursbesparande. 
Denna lämpar sig ofta vid mindre arkitekturbyte. 

 
Willcocks (1995) får medhåll i dessa definitioner från anda författare i som Avisson och 
Fitzgerald (2003) och O´Brien (2003).  
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3.3 Tekniska aspekter  

3.3.1 Historik 
Tunna klienter låter som en ny och modern uppfinning, men historiskt sett kan vi se att vi 
faktiskt redan har använt oss av tunna klienter system under stordatortiden i början av 70-
talet. Datorerna var då så stora att de inte gick att förvara på skrivbordet eller på golvet i ett 
kontor. Användarna var då helt enkelt tvingade att antingen gå dit datorn var stationerad, eller 
använda sig av en terminal som i princip enbart var en förlängning av ett tangentbord och 
skärm. (Padhyay, 2000) 
 
Utvecklingen har dock gått med en rasande fart, och det tog inte lång tid innan datorerna gick 
att använda som skrivbordsdatorer. Prestandaökningen som enkelt förklaras i Moores lag [1] 
innebär en dubblering av prestandan i integrerade kretsar var 24:e månad. Detta har gjort att 
företag och privatpersoner har uppdaterat sin datorpark i snitt vartannat år. Operativsystem 
och applikationer har drivit på utvecklingen genom ökade prestandakrav för att hela tiden 
matcha den kapacitet tekniken medför (LuAnn & Harrast, 2001). Dock har detta nu börjat 
leda till att allt fler börjar ifrågasätta om denna utveckling går att försvara ekonomiskt (Carr, 
2003). 
 
Lösningen verkar dock ligga i både en tillbakablick i historien men också en teknisk översikt 
över vad som är möjligt att genomföra. Tidigare paradigm om IT som en strategisk 
konkurrensfördel genom att ligga först inom utvecklingen och investeringarna, har nu börjat 
försvinna och vi bör istället se IT som en del av infrastrukturen (Carr, 2003). Funderingarna 
går då till att istället för att jaga ny teknik, försöka förlänga livslängden på befintlig datorpark 
(Farrow, 2006).  
 

3.3.2 Tunna klienter 
Tunna klient system består i sin enklaste form, precis som traditionella klient/server system av 
tre delar: klienter, nätverk och en server. Skillnaden är var själva exekveringen av 
applikationer eller databehandling sker. För att enklast illustrera detta skall vi titta på de 
definitioner av de viktigaste fem funktionerna som Söderström (1993) identifierar i en 
klient/server arkitektur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5  Modell över funktionerna i en klient/server arkitektur. Källa: Söderström (1993) 
 

• Datalagring – Utrymme för att spara personspecifik eller volymkrävande data. 
• Bearbetning – Processor kraft, bearbetning av data. 
• Programlagring – Exekverbara filer och program. 
• Gränssnittskommunikation – Nätverksinterface, nätverkskommunikation. 

Presentation 

Programlagring Gränssnitts-
kommunikaiton 

Datalagring 
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• Presentation – Visning på skärm, presentation av bearbetad data.  
 
Vi kan nu definiera traditionell klient/server arkitektur genom att dela in dessa i server och 
klient uppgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.6 Traditionellt klient/server system. Källa: Söderström (1993) 
 
En så kallad tunn klient däremot fungerar lite annorlunda. Det handlar om att försöka flytta så 
mycket utav de olika funktionerna från klient sidan till server sidan. Enkelt utryckt så blir din 
klient tunnare desto mer funktioner du flyttar över till servern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.7 Tunn klient. Källa: Söderström (1993) 
 
Skillnaden blir att all exekvering, datalagring och bearbetning nu sker på servern istället för 
den lokala klienten. Klienten blir nu enbart en passiv visare av skärmbilder från servern och 
endast tangentbordstryckningar och mus rörelser/klick skickas i till servern. 
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3.3.3 Maskinvara 
Att använda sig utav tunna klienter kräver inte någon specifik hårdvara i själva klienten. Dock 
så ger detta ett minskat krav på prestanda i klienten, vilket i sin tur ger en möjlighet att banta 
ner denna till ett minimum. Att göra på detta sätt medför ett par stora fördelar jämfört med 
traditionella PC-datorer. Dels så kan livslängden på varje enskild dator förlängas avsevärt 
vilket i sig, drastiskt minskar investeringskostnaderna (Farrow, 2006) och dels så sjunker 
priset på varje enskild klient då dessa kan köras utan viss hårdvara som till exempel hårddisk, 
eller med kraftiskt minskad hårdvaruprestanda i exempelvis minne och processor [2]. Denna 
minskning i hårdvaruprestanda medför dessutom andra fördelar som är värda att nämna i detta 
sammanhang. Då behovet av högprestandaprocessorer minskar i klienten kan denna bytas ut 
mot betydligt klenare, och därmed mindre energikrävande processorer. Detta leder till mindre, 
tystare och mindre energiintensiva datorer (Infrabas, 2000).  
 

3.3.4 Operativsystem 
Hur det tunna klienterna handskas med laddningen av operativsystem, skiljer sig mellan olika 
operativsystemstillverkare, skillnaden ligger i första hand i var själva programexekveringen 
sker. Som exempel så har Sun Javastation ett system som bygger på att klienten laddar ner en 
applet från servern vid boot-tillfället och exekverar denna på den lokala klienten. Användaren 
kan sedan via ett GUI välja att köra andra applikationer på den lokala klienten. All 
programvara och datalagring sker fortfarande uteslutande på servern [3]. Andra system som 
exempelvis Citrix hanterar detta på ett lite annorlunda sätt. Där laddas tillika Javastation, 
operativsystemet vid boot-tillfället, över nätverket. Därefter körs allt via RDP (Remote 
Desktop Protocol) [5] vilket gör klienten till enbart en passiv visare av vad som exekveras på 
servern [4]. För den nyfikne så har Citrix ett exempel på detta där du kan testa på att köra 
exempelvis Microsoft Word på deras server från ett browserfönster på din lokala dator [6]. 
 

3.3.5 Nätverk 
För att en tunn klient överhuvudtaget skall kommunicera med servern, behövs det ett nätverk. 
Utan detta blir den tunna klienten fullständigt oanvändbar. Med detta sagt så betyder inte detta 
att den tunna klienten ställer höga krav på nätverket, utan tvärt om. Belastningen på trafiken i 
en tunn miljö, är betydligt lägre än traditionell klient/servern modell. Anledningen till detta är 
att det bara är förändringen på skärmen som skickas till klienten (Infrabas, 2000). För att 
förtydliga detta går det att förklara det på följande vis: Användaren skall titta på ett 
ordbehandlingsdokument. Dokumentet som ligger på skrivbordet har en storlek på runt 2MB. 
För att användaren ska titta på detta dokument i en traditionell klient/server arkitektur, hade 
det varit nödvändigt att först ladda ner hela dokumentet ifrån servern för att sedan exekvera 
det på den lokala datorn. Istället sker nu exekveringen på servern och endast den bild som för 
tillfället visas, skickas till användaren (Infrabas, 2000). Om användaren sedan väljer att spara 
ett dokument, hade det varit tvunget att skicka hela filen tillbaka till server för lagring. 
 

3.3.6 Citrix-systemet 
Grunden till systemet uppfanns av Novell i början av 1990-talet. Företaget Citrix utvecklade 
sedan ytterligare produkter till detta system, produkterna kom även de att kallas Citrix. 
Företaget Citrix startade sedan ett samarbete med Microsoft, men beslutade sedermera att 
fortsätta på egenhand. Det är detta samarbete som har legat till grund för att det är Microsoft 
operativsystem Windows som är värd åt detta tunna klient system. (Infrabas, 2000) Systemet 
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går att köra på i stort sett alla typer av datorer, medens server måste bygga på Microsoft 
Windows 
 

3.3.7 Terminal server 
Terminal server bygger på många vis på samma principer som Citrix, fast det saknar viss 
funktionalitet. Den baserar sig även på ett annat protokoll än Citrix, det så kallade RDP-
protokollet (Remote Desktop Protocol) [5] Windows Terminal Server är en del av Microsofts 
serveroperativsystem, Windows 2000 Server samt Windows 2003 Server, men protokollet och 
funktionaliteten går även att återfinna i fjärrskrivbordstödet för Windows XP. 
 

3.3.8 ThinLinc-systemet 
ThinLinc som är utvecklat av Linköpingsföretaget Cendio AB [7] och bygger på en tunna 
klient lösning med öppen programvara som huvudsaklig inriktning. ThinLinc kan enligt 
leverantören Cendio köras på alla servrar som baserar sig på operativsystem Solaris eller 
Linux. Enligt leverantören är denna lösning mer plattformsoberoende än exempelvis Citrix 
eller Terminal Server då applikationer från både Linux och Windows går att köra i systemet 
med hjälp av Cross Over Office [8]. 
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4 Resultat och analys  
Under denna rubrik kommer vi att utifrån de huvudkategorier som återfinns i vår teoretiska 
referensram, utföra tre resultatarbeten samt en analys baserad på våra intervjuer. Vi skall 
här fastställa organisationernas syn på strategi, hur det förhåller sig till den organisatoriska 
påverkan av arkitekturbytet, samt vilka tekniska svårigheter som har uppstått under och efter 
övergången till det nya systemet. 
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4.1 Presentation av intervjupersonerna samt berörda organisationer 
Vi har valt att respektera respondenternas anonymitet och därför kommer vi i detta resultat 
inte att nämna dessa vid namn. Vi har, som tidigare nämnts, valt att försöka få en så bra 
representation ifrån Tayntors modell om roller vid systemförändringar som möjligt. Vi har i 
våra val av respondenter därför haft som målsättning att spegla denna modell. Befattningen 
IT-chef eller IT-strateg i organisationerna speglar gruppen Sponsors, IT-tekniker speglar 
Agents och till sist så representerar resterande personer kombinationer av Targets och 
Advocates. 
 

4.1.1 Eksjö Kommun 
Eksjö kommun är en kommun med ungefär 17 000 invånare, belägen några mil öster om 
Jönköping. Deras IT-satsning på tunna klienter berör i första hand Barn och 
Utbildningsförvaltningen och då i första hand grundskolorna. Lösningen som sattes i bruk år 
2003 baserar sig på en tunna klient lösning i en miljö som heter Thinlinc där de sedan kör 
Linux Fedora Core som operativsystem. 
 
Medverkande på intervjun var kommunens IT-chef, en IT-tekniker samt en IT-pedagog. 
 

4.1.2 Motala Kommun 
Motala kommun har ca: 42 000 invånare belägen några mil nordväst om Linköping. IT-
satsningen berör hela förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, komvux samt 
invandrarutbildningen. Totalt berörs ungefär 10-11 000 användare av det nya systemet. 
Systemet togs i bruk strax innan julen 2004 och baserar sig i likhet med Eksjö, även på 
Thinlinc. Till en början använde de sig av Linux RedHat som operativsystem men valde 
senare att övergå till Linux Suse. 
 
Medverkande på intervjun var kommunens IT-chef tillika IT-strateg. 
 

4.1.3 Svenska Bostäder AB 
Svenska bostäder AB är Sveriges största kommunala bostadsbolag, belägen i 
Vällingby/Stockholm. IT-satsningen bygger på Citrix och berör administrativ personal inom 
företaget, totalt ungefär 500 personer utspridda över en stor del av Stockholm. Systemet har 
varit i drift sedan 2001. 
 
Medverkande på intervjun var företagets affärsutvecklingschef, en IT-tekniker samt IT-
chefen. (Förtydligande: affärsutvecklingschefen i denna organisation har ett övergripande 
ansvar för IT-strategi.) 
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4.2 Resultat: Strategi och förändringsarbete 

4.2.1 Eksjö Kommun 
I Eksjö berättar respondenterna som bestod av en IT-chef och en IT-tekniker samt en IT-
pedagog att de främsta motiven för arkitekturbyte hade ekonomiska grunder. Indikationer från 
förvaltningens ledning pekade på att det fanns ett behov att se över hur mycket pengar som 
organisationen lägger ner på sin datorpark och drift. Dock har de inte fått några tydliga 
riktlinjer för hur de skall gå tillväga, utan lämnat detta till organisationens taktiska nivå. 
 
”Ekonomichefen på Barn och ungdoms har räknat ut att vi har inte råd att omsätta datorer i 
framtiden, när vi hade det stora antal…” (IT-teknikern) 
 
Den taktiska nivån i detta sammanhang är organisationens IT-chef samt IT-strateg. Dessa har 
på egen hand konstruerat det lösningsförslag som det sedan presenterats för förvaltningen.  
För att få en känsla av hur det nya systemet skulle tas emot utav användarna sattes det upp en 
testsal på en av skolorna.  
 
Det fanns helt enkelt inte resurser nog till att hålla datorparken uppdaterad till den standard 
som var nödvändig för att driva en traditionell klient/server miljö. Respondenterna menar på 
att arkitekturbytet lett till en ökad livslängd på varje enskild klient, samt att de nu låter 
administrationens datorer gå i arv till grundskolorna. Varje enskild klient har dessutom blivit 
billigare i inköp. Detta då den tunna klienten är betydligt snålare utrustad än en traditionell 
PC. Utöver detta fanns det önskemål på att få ner den tid som lades på att underhålla den 
dåvarande datorparken.  
 
Någon övergripande strategi fanns ej att tillgå i Eksjö. Likaså fanns ingen uttalad eller 
nertecknad IT-strategi. Det enda uttalade målet i Eksjö var att spara pengar. Runt detta mål är 
sedan alla handlingar utformade 
 
”Jag har en strategi i huvudet” (IT-teknikern) 
 
Respondenterna i Eksjö hade en upplagd tidsplan för projektet. Likaså informerade 
respondenterna att projektet inleddes med en pilotstudie. Respondenterna berättar att de under 
arkitekturbyte utnyttjat inhyrd personal. Denna person var en så kallad Linux expert som de 
sedan gav fast anställning.  
 
Respondenterna från Eksjö berättade att på varje skola i kommunen hade en IT-grupp satts 
samman som träffades regelbundet en gång i månaden. På så vis berättar respondenterna att de 
får information från användarnivå om systemet. De tog även upp att antalet inloggningar ökat 
kraftigt sedan införandet av tunna klient systemet. De menar på att detta är ett tecken på att 
användarna uppfattar systemet som bra. 
  
”Nu har ju fokusen lyfts från gnäll till kreativa lösningar” (IT-chefen) 
 
Respondenterna anser också att systemet nu är komplett och fungerar så som de är planerat. 
De anser att projektet är mer eller mindre avslutat och inga fler förbättringar är aktuella.  
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4.2.2 Motala Kommun 
Respondenten i fråga är IT-chef/strateg för Motala. Denna anser att den huvudsakliga 
anledningen till arkitekturbytet hade en ekonomisk bakgrund. Men det fanns även andra 
bakomliggande motiveringar så som kvalitetsproblem när det gäller hårdvara och livslängden 
på varje enskild dator. 
 
Respondenten påtalade också att Motala helt saknar någon uttalad/nedskriven strategi och inte 
heller fått några klara riktlinjer från ledningen. Kommunikationen mellan skolledning och 
kommunledningen har dock under hela projektet varit god. Efter att systemet testkörts en 
period så tog IT-strategen kontakt med kommunledningen och redovisade vad han ansåg var 
den bästa lösningen. Det som IT-strategen redovisar för kommunledningen är delvis det 
ekonomiska aspekterna av projektet samt vad de tänkta användarna anser. 
Respondenten menar på att kommunen nu jobbar på att formulera en strategi, men att det 
under arkitekturbyte inte funnits någon sådan.  
 
”Vi har väldigt dåligt skriftligt, sådant där” (IT-strategen) 
 
Under projektets gång utnyttjade Motala en konsultfirma, vilken hoppade av projektet i ett 
tidigt stadium. Tanken var att dessa skulle planera och utvärdera projektet men att de aldrig 
hann genomföra detta.  
 
Motala Kommun genomförde en pilotstudie från hösten 2003 till våren 2004. En testlokal 
anlades i ett konferensrum med den tilltänkta tekniken, varpå de bjöd in möjliga målgrupper, 
vilka huvudsakligen var lärare och elever. Efter att alla fått möjlighet att prova systemet, 
frågades det efter deras utlåtande. Respondenten menar att alla tycktes tillfredställda med 
lösningen men detta saknar dock dokumentation. Därefter togs beslutet att starta upp projektet 
på de två största skolorna. Detta beslut grundades i att det var dessa skolor som hade bäst 
kommunikationsförbindelser. Dessa fick prova på systemet i två månader varpå de igen fick 
frågan om vad de tyckte. Dessa försök ledde upp till ett godkännande från ledningen varpå 
arkitekturbyte ägde rum enligt respondenten. 
 
Respondenten berättar att de försökt nå slutanvändarna för att på så vis få feedback angående 
arkitekturbyte och dess nuvarande status. Bland annat har flera IT-grupper upprättats på de 
olika skolorna och dessa grupper träffas regelbundet för att få en möjlighet att framföra sina 
åsikter. Tyvärr fungerar det inte så bra. Problemen är svåra att formulera för användarna.  
 
”Det tycks finnas en klyfta mellan användare och IT-personal” (IT-strategen) 
 
Respondenten menar att det fortfarande finns stora bekymmer vad det gäller utbildningen av 
användarna och att användarna inte kan hantera systemet fullt ut. Respondenten anser att de 
behöver lägger mer energi på användbarheten av systemet då användarna inte kan ta till sig 
vissa funktioner i det nya systemet 

 
”Vi har inte lyckats med att väva in användarvänlighet i systemet” (IT-strategen) 
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4.2.3 Svenska Bostäder 
Närvarande respondenter hade följande befattning; Affärsutvecklingschef, IT-tekniker och IT-
Chef. Dessa menar på att den huvudsakliga anledningen till varför ett arkitekturbyte ägde rum 
hade tekniska och organisatoriska skäl. Grunden låg i en väldigt heterogen plattform vilket i 
sin tur skapat kunskapsproblem inom organisationen. Detta resulterade i sin tur i en stor 
mängd supportärenden. Inte heller säkerhetskraven på systemet uppfylldes, exempelvis hade 
det vid ett flertal tillfällen blivit utsatt för kraftfulla virusattacker. De menar att det till stor del 
var det praktiska incitamenten, exempelvis för att slippa sitta fast i stockholmstrafiken och åka 
ut till de drabbade, vilket stal mycket dyrbar tid i organisationen, som var det faktorer som 
fick dem att ta steget och byta system.  
 
”I vårt företag är inte IT strategiskt. Vi är inte IT-kritiska, vår Core buissnes är lövkrattning” 
(Affärsutvecklingschefen) 
 
Besluten om att byta system kom ursprungligen från ledningen. Det är även dessa som har satt 
upp riktlinjerna för systemet och har sedan under hela projektet varit delaktiga i processen. 
Den taktiska nivån i organisationen, i detta fall, IT-chefen samt tekniker, har sedan med hjälp 
av de satta riktlinjerna utformat en mer detaljrik plan för hur arkitekturbyte skulle fortlöpa. 
 
Första steget som togs enligt respondenterna var att sätta upp ett antal mål. Dessa tog ej 
hänsyn till någon specifik plattform. Det visade sig att en traditionell klient/server modell inte 
kunde uppnå ett flertal av dessa mål. Alla var överens om att det inte fanns någon annan väg 
att gå. Mål som sattes var av typen; 90 % av problemen lösta vid första telefonsamtalet, alla 
ärenden skulle vara lösbara på distans, ett förutbestämt max antal fel per dag samt att pengar 
skulle sparas in på både synliga och dolda kostnader som exempelvis support problem. 
 
”Vi öppnade en champagne flaska när vi kom under 100 öppna äranden i supporten” 
(Affärsutvecklingschefen) 
 
Under arkitekturbyte användes konsulter. Respondenterna anser att detta har lett till att de 
blev för konsultberoende efter en tid.   
 
Enligt respondenterna var hela projektet strukturerat efter konstens alla regler, 
processorienterat, en fullständig förstudie, dokumenterade utredningsutdrag, tydliga direktiv, 
klar kartläggning av vilken typ av utbildning som behövdes inför projektet, vilken typ av 
organisation som skulle behövas efter bytet, konsekvenserna för vår nuvarande organisation, 
samt pilotprojekt. 
 
”Vi gjorde det ’by the book’” (Affärsutvecklingschefen) 
 
Respondenterna får merparten av sin feedback från användarna genom enkätundersökningar 
och löpande möten med avdelningarna samt den vanliga supportavdelningen. Respondenterna 
anser sig ha involverat samtliga nivåer inom organisationen genom den konstruktion deras 
arbetsprocesser haft. De anser sig på detta vis ha uppnått merparten av sina mål.  
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4.3 Resultat: Arkitekturbyte 

4.3.1 Eksjö Kommun 
I Eksjö berättar respondenterna som bestod av en IT-chef en IT-tekniker samt en IT-pedagog 
att systemet de valde att införa var en ThinLinc lösning med Linux Fedora Core.  
 
Respondenterna i Eksjö påpekar att de stötte på problem med informationsspridning som de ej 
räknat med. De tillfällen de bokat in tider för utbildning runt om i organisationen var det mer 
regel än undantag att merparten av deltagarna inte dök upp. Detta var naturligtvis ett stort 
bekymmer menar respondenterna då det hämmade utbildningen och acceptansen hos 
slutanvändarna. Respondenterna ansåg även att det fanns en brist i utbudet av 
utbildningsmaterial. 
 
Respondenterna i Eksjö påpekar även att de under arkitekturbytets förlopp utnyttjat sig av 
utomstående kompetens i form av vad de benämner som en Linux expert. Denna person kom 
de i ett senare skede att anställa inom organisationen.  På så vis anser sig respondenterna 
tillfört nödvändig kunskap till arkitekturbytesprocessen.  
 
Eksjö Kommun har använt sig av en pilotstudie i ett tidigt stadium av projektet och bjudit in 
användare från den operativa nivån. Tanken med detta var att dessa skulle lämna sina åsikter 
angående det nya systemet och samtidigt få en inblick i arkitekturbytet. 
 

4.3.2 Motala Kommun 
Respondenten i fråga är IT-chef/strateg för Motala Kommun. Denne berätta att lösningen de 
valde att införa var ThinLinc baserat på Linux Suse.  
 
Under projektets gång utnyttjade Motala Kommun en konsultfirma vilken i ett tidigt stadium 
hoppade av projektet. Tanken var att dessa skulle planera och utvärdera projektet men detta 
hann aldrig genomföras.  
 
Respondenten i Motala beskriver att dom gjort en pilotstudie som riktade sig till 
slutanvändarna. Dessa har bjudits in för att få en möjlighet att bekanta sig med systemet samt 
lämna eventuella synpunkter. Där efter har en implementering av infasningskaraktär 
påbörjats. Två av kommunens större skolor har valts ut som de första stora objekten för 
infasningen av det nya systemet. Respondenten berättar att de valdes på grund av att de var 
dessa som vid det tillfället hade bäst Internetförbindelser  
 
Respondenten anser att det finns en spricka mellan användarna och systemet. Han menar att 
systemet inte är tillräckligt användbart. Dels kan detta bero på en inlärningströskel och dels 
handlar detta om att det till stor del saknas utbildningsmaterial till den gruppen användare som 
har störst problem. Deras slutsats av vilka användare som har störst problem med systemet är 
de ”medel-duktiga” användarna. Han menar att de helt nya användarna inte har några problem 
att ta till sig det nya systemet, då de inte har blivit inskolade i en annan miljö. De användare 
som han definierar som ”super-användare” har inte heller några problem med systemet, de har 
tagit till sig den nya miljön som en utmaning. Det är gruppen mitt emellan som är det stora 
problemet, samt att det saknas litteratur som är riktad specifikt till dessa.  
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4.3.3 Svenska Bostäder 
Närvarande respondenter hade följande befattning; Affärsutvecklingschef, IT-tekniker och IT-
chef. Dessa berättar att de valt en Microsoft Citrix, Microsoft Windows lösning inför 
arkitekturbytet då denna lösning skulle innebära lägst inlärningströskel.  
 
Respondenterna berättar att tidsplanen för projektet inte höll. Projektet utökades med ungefär 
ett år utöver den från början planerade tidsåtgången. Detta då testperioden för de olika 
programvarorna tog längre tid än planerat.  
 
Under arkitekturbytet användes konsulter. Respondenterna anser dock att detta ledde till att de 
blev väldigt konsultberoende efter en tid. Respondenterna beskriver klart att de lagt upp sitt 
arkitekturbyte efter alla konstens regler. De påpekar att de försökt att tänka på de ting som 
brukar påpekas, såsom processmässigt upplagt genomförande, förstudier, kontinuerlig 
dokumentering, vilken typ av utbildning de behövde, vilken typ av organisation de skulle 
behöva, samt konsekvenserna för deras nuvarande organisation. De genomförde även ett 
mindre projekt på huvudkontoret som fick bli ett pilotprojekt. Enkätundersökning har även 
gått ut till den operativa nivån för att fånga upp åsikter och tankar.  
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4.4 Resultat: Tekniska aspekter 

4.4.1 Eksjö Kommun 
När vi frågade om det fanns några problem som hade uppstått under implementeringen, så 
svarade respondenterna att det faktiskt var några saker som de fick rätta till. Bland annat så 
handlade det om att de var tvungna att göra en uppdatering av nätverken på skolorna, där alla 
Hubbar byttes ut till Switchar. De medgav även att där fanns problem med tyngre 
grafikbaserade applikationer såsom Photoshop och videoredigeringsprogram.  
 
Ute på skolorna där systemet i huvudsak används så hade det även uppstått problem med 
skrivarhanteringen. Det visade sig att det inte gick att begränsa en skrivare till en specifik 
skola eller klassrum, utan antingen var skrivaren enbart kopplad lokalt eller så hade samtliga 
användare tillgång till skrivaren. Det fanns även problem med att alla skrivare inte klarade av 
alla fonter som fanns i Open Office vilket ledde till att det inte alltid gick att skriva ut 
dokument på ett tillfredställande sätt. 
 
De har även identifierat problem med USB-tillbehör i form av drivrutins problem. De menar 
att det har varit svårt att veta vilka olika produkter som någonsin kommer att kopplas till de 
tunna klienterna. Drivrutinstödet måste ligga centralt på servern, vilket gör det svårt att veta 
vilket stöd som är nödvändigt. 
 

4.4.2 Motala Kommun 
I Motala Kommun menade de att bytet av systemet hade ganska allvarliga konsekvenser som 
delvis skadade anseendet på hela projektet. Detta handlade i första hand om ett fel i Novells 
hantering av inloggningarna. Detta problem yttrade sig genom att Novell-inloggningen helt 
enkelt slutade att fungera om antalet samtida användare passerade 180 stycken. 
 
”när vi kom upp i 180 samtidiga användare, så dog kopplingen till novell” (IT-teknikern) 
 
Även denna organisation upplever samma problematik med skrivarna som Eksjö Kommun, 
det vill säga att dess hantering inte är tillräckligt kontrollerbar.  
 
Vidare så ser även Motala att det nu i dagsläget och över en överskådlig tid framåt, finns 
behov av att ta tag i problem såsom användbarheten. Samt att de har bekymmer med 
applikationskompabilitet och drivrutinsstöd för USB-enheter. 
 

4.4.3 Svenska Bostäder 
Respondenterna pekar på programhanteringen som ett av de stora besvären i systemet idag. 
Dels så är det många program som skall fungera (runt 200 stycken) och dels så är de program 
som skall användas inte helt anpassade för denna typ av arkitektur. De hade även haft problem 
med en SAN-lösning (Storage area network) i det nya systemet. Vilket hade ledde till stora 
bekymmer vid inloggningen. De hade även haft problem med prestandan i sina nätverk samt 
att deras skrivarhantering inte hade fungerat.  
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4.5 Analys: Strategi och förändringsarbete 
Enlig Bakka (2001) kan en organisation delas upp i olika nivåer. Dessa är strategisk nivå, 
taktisk nivå samt operativ nivå. De respondenter som berörts av denna studie representeras i 
samtliga av dessa nivåer. Vi kan se att kommunikationen mellan dessa nivåer har fungerat 
olika mellan organisationerna, samt att även beslutstillvägagångssätten skiljer sig åt. Bakka 
(2001) förklarar att detta inte nödvändigtvis är någonting som är felaktigt, utan snarare 
naturligt mellan olika organisationer. Bakka (2001) säger även att en organisation bör 
integrera de olika nivåerna med varandra för att på så sätt uppnå bäst resultat. Vi kan dock se 
att Eksjö och Motala inte har integrerat dessa nivåer till i lika hög grad som Svenska Bostäder. 
Med att integrera nivåerna med varandra, så menar vi att det handlar om att de olika cheferna 
på respektive nivå, ska i så hög grad som möjligt arbeta tillsammans. Vi kan se att i Eksjö och 
Motala, så har riktlinjer för projektet inte kommit ifrån ledningen, utan snarare 
efterkonstruerats på taktisk nivå och sedan redovisades för ledningen. 
 
En IT-strategi skall alltid vara knuten till kärnverksamhetens övergripande strategi. Det är 
annars enligt Tozer (1996) mycket stor risk att IT-strategi blir ett löst och diffust begrepp. En 
övergripande strategi ska alltså vara styrande för allt annat. Denna behöver inte var speciellt 
konkret och enligt både Haverblad (2006) och Tozer (1996) består denna ofta utav visioner 
och mål, men likväl ska strategin tala om vad organisationen vill göra och hur det ska göras. 
IT-strategin syftar till att vara en stödjande funktion till kärnverksamheten och ska hjälpa till 
att förverkliga de övergripande målen och visionerna. Samtliga organisationer i studien tycks 
ha en övergripande strategi. Det som skiljer organisationerna åt är huruvida dessa finns 
dokumenterade, samt vad de innehåller. Även om A och B saknar en skriftligt formulerad 
strategi tycks de ha en övergripande strategi inriktad på att radikalt minska utgifterna. De har 
därför en vagt formulerad IT-strategi för att stödja detta. C har en mycket väl dokumenterad 
och processorienterad plan för sitt arbete och har lagt resurser på en gedigen förstudie innan 
projektet började rullas ut. De har identifierat verksamhetens kärna och dragit slutsatsen at IT 
är snarare en stödfunktion än en konkurrensfördel. Visioner och mål har sedan ritats upp efter 
denna bild. Visionen är en realistisk bild som en organisation skapar för framtiden. Visionen 
bryts sedan ner till målsättningar. För att nå dessa målsättningar krävs det en konkret 
handlingsplan. Strategin tjänar som denna handlingsplan och är nyckeln för att nå den 
önskade visionen (Haverblad, 2006).  
 
Då en strategisk plan ska konstrueras kan det enligt Haverblad (2006) vara lämpligt att ställa 
sig följande frågor. 
 

• Vad ska vi uppnå?  
• Var är vi nu? 
• Hur ska vi uppnå visionen och infria målen?   

 
Samtliga organisationer har enligt vår analys besvarat de första två av dessa frågor. Då Eksjö 
och Motala i stort sätt enbart hade besvarat frågan vad vill vi uppnå? Med svaret ”dra ner på 
kostnaderna” så hade Svenska Bostäder en mer detaljerad tankegång och målsättning.  
Likaså viste samtliga organisationer var de stod just nu. Dock var det enbart Svenska Bostäder 
som hade uttalade mål konstruerade för att infria deras vision. Vi kan alltså konstatera att 
enbart Svenska Bostäder har en klar strategisk planläggning på den strategiska nivån enligt de 
förutsättningar som sätts upp av Haverblad (2006), även om organistson A och B vagt 
utrycker sin strategiska målsättning. 
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Haverblad (2006) beskriver den taktiska nivån med att det är här som den taktiska planeringen 
tas fram genom att översätta den strategiska planen i ledningsaktiviteter som kopplar samman 
de kortsiktiga och långsiktiga målen. Samtliga organisationer har på ett eller annat vis översatt 
sin vagt eller tydligt formulerade strategiska planering i ledningsaktiviteter och målsättningar. 
Eksjö och Motala har båda genomfört pilotstudier och definierat upp klara tidsramar för 
projektet. Förstudier har genomförts även om inget av detta finns dokumenterat. Under 
projektets gång utnyttjade Motala en konsultfirma. Olyckligtvis så hoppade denna firma av 
projektet i ett tidigt stadium. Tanken var att dessa skulle planera och utvärdera projektet men 
detta hann aldrig bli genomfört. Det som dock tycks ha förbisetts av både Eksjö och Motala 
på denna nivå är involveringen av användarna. De tycks i stort sett bara planerats in i de 
pilotstudier som gjorts. Motala Kommun har förvisso gett dem relativt stort utrymme då steg 
två av deras pilotstudie involverade två hela skolor. Svenska Bostäder har som de utrycker sig 
följt konstens alla regler. En fullständig förstudie, kartläggning av vilken typ av utbildning 
som behövdes inför projektet, pilotstudie, programanalyser, analys av vilken typ av 
organisation som behövs samt konsekvenserna för den nuvarande organisationen. Allt detta 
har även kontinuerligt dokumenterats. 
 
Detta konstateras också om vi tittar på den angreppsmetod som föreslås av Avison och 
Fitzgerald (2003). Här förespråkas ett multipelt tillvägagångssätt i konstruktionen av en 
gångbar IT-strategi som delas upp i tre steg. 
 
Det första steget är att analysera organisationen och dess mål. På så vis bör det gå att 
identifiera vilken potentiell roll IT kan få i att uppnå dessa mål. Detta har samtliga 
organisationer gjort i viss mån. Eksjö och Motala har fått direktivet att organisationen ska dra 
ner på kostnaderna. Därigenom har de identifierat ett arkitekturbyte till tunna klienter som en 
potentiell uppfyllare av dessa mål. Svenska Bostäder har även de identifierat organisationens 
mål men de har även analyserat vilken roll IT har för organisationen och påvisat att den ej är 
organisationens kärnverksamhet utan snarare en del av den. Respondenterna påpekar att -”vår 
Core buissnes är lövkrattning”. Visionen blir snarare att minska IT´s roll i organisationen i 
den mån att den tar mindre plats men fortfarande är en stödjande funktion.  
 
Det andra steget i denna modell går ut på att ta fram styrka och svagheter i det nuvarande 
systemet. Detta är en viktig punkt då det existerande systemet ofta förbises i den strategiska 
formuleringen vilket i sin tur leder till oförutsedda problem. Eksjö och Motala har enligt vårt 
resultat ej gjort någon studie av detta slag. Svenska Bostäder har däremot gjort en 
genomgående studie av det befintliga systemet och dragit slutsatsen att även om fördelar 
finns, kan ej ett traditionellt klient/server system uppnå de satta målen.  
 
Det tredje steget i vägen till en formulering av en IT-strategi är att hitta möjligheterna i IT för 
att på så vis gagna organisationen och den strategi som ligger till grund kärnverksamheten. 
Detta är något som samtliga organisationer på ett eller annat vis genomfört. Samtliga 
organisationer har även genomfört någon form av förstudie för att konstatera om det 
överhuvudtaget fanns någon form av IT-lösning som kan lämpa sig för organisationens 
målsättningar. Det som skiljer organisationerna åt är hur tydliga deras målsättningar är samt 
hur väl formulerade tillvägagångssätt de har. Resultatet pekar också på att Eksjö och Motala 
mer eller mindre tycks fattat sina beslut efter hand på mer eller mindre lösa grunder. Däremot 
har Svenska Bostäder genomfört allt på gediget dokumenterade grunder. 
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4.6 Analys: Arkitekturbyte 
Att genomföra ett arkitekturbyte är ett strategiskt beslut för en organisation. Införandet berör 
både människor, arbetsflöden, teknik, och samtliga nivåer i en organisation. Beslut om att 
införa ett arkitekturbyte bör därför tas av organisationens ledning. I beslutet bör dock 
åsikterna från olika typer av användare och experter vägas in (Avisson & Fitzgerald, 2003). 
Vad vi kan tyda från samtliga organisationer har de på ett eller annat vis försökt ta till sig 
åsikter från olika typer av användare och experter. I fallet med Eksjö Kommun ansåg de sig 
inte uppleva annat än en del tekniska bekymmer under implementeringsfasen. De har dock 
under projektets gång och fortlöpande därefter haft kontakt med en IT-grupp med 
anknytningar till den operativa nivån och genom denna fått feedback angående systemet. 
Motala har däremot en klar insikt i att alla grupper inte övervägts och kommit till tals under 
arkitekturbytets gång eller därefter. Detta är något de jobbar på för att rätta till. De har nu 
anlitat en individ vars uppgift är att se över och få acceptans från användarna mot 
systemförändringen. På Svenska Bostäder ser vi inga direkta tecken på att det på 
användarnivå fanns några direkta acceptansbekymmer. Detta kan ha att göra med att 
arkitekturbytet påverkat slutanvändarna mindre än i de andra två organisationerna. Detta på 
grund av att efter bytet såg användarnas miljö i stort sätt lika dan ut då operativsystemet i 
deras ögon var detsamma. Här rörde det sig nämligen om ett byte till Citrix vilket innebar att 
användarna fick fortsätta använda en Windows-miljö. I Eksjö och Motala övergick de till en 
Linux-baserad miljö. Kort och gott kan sägas att valet som gjordes, handlade om att finna den 
lämpligaste lösningen till rätt pris. Men i fallet med Svenska Bostöder hade de andra 
målsättningar att fylla, vilken tycks ha fått en positiv effekt för acceptansen. 
 
Avisson & Fitzgerald (2003) pekar på att implementeringen av ett nytt system i 
organisationen kan medföra oförutsedda konsekvenser om organisationen förbiser vikten av 
att informera slutanvändarna. De menar att införandet av ett nytt system bör planeras noga och 
de involverade bör informeras i god tid för att maximera acceptansen av det nya systemet. 
Eksjö och Motala Kommun har huvudsakligen använt sig av likartade metoder för att 
introducera användarna på den operativa nivån till arkitekturbytet. De har använt sig av en 
pilotstudio som användarna bjudits in till och fått möjlighet att prova på och lämna åsikter om. 
Svenska Bostäder har däremot använt sig av dels en pilotstudio men även av kontinuerliga 
enkätundersökningar. Pilotprojektet har till syfte att verifiera att de tekniska koncepten 
fungerar och att önskade arbetsmetoder och flöden fungerar på det sätt som var tänkt. 
Willcocks (1995) menar att syftet med pilotprojekt i allmänhet inte är att etablera ett 
driftfärdigt system utan att övertyga alla parter om att det valda systemet är det rätta. 
 
O´Brien (2003) menar att det inte enbart räcker att informera slutanvändarna utan också 
förbereda och planera olika typer av utbildningar i det nya systemet som ska implementeras. 
Ett stort problem i detta fall är att organisationen ofta kan sakna förståelse för den långa 
process detta faktiskt är. Användare kan i vissa fall behöva flera år av utbildning och eget 
undersökande för att ta till sig ett arkitekturbyte av denna typ. Risken är att missförstånd och 
motstånd uppstår mot arkitekturbytet då ledningen ej insett att ett kontinuerligt behov av 
utbildning finns och att detta behov kvarstår även om tidsramen för arkitekturbytet är satt till 
en begränsad tid. Motala har insett detta och har identifierat flera problem relaterade till just 
detta område. De anser att det fortfarande finns problem när det gäller utbildningen av 
användarna och att användarna inte kan hantera och utnyttja systemets fulla kapacitet. De 
identifierar misslyckandet med att väva in användarvänlighet i systemet. Eksjö och Motala har 
ej identifierat några likartade bekymmer, om det i sin tur beror på bristfallande insyn i 
organisationen eller en väl genomförd implementering är svårt att analysera.  
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4.7 Analys: Tekniska aspekter 
Utav intervjuerna kan vi se att det är ganska ont om tekniska bekymmer inom tunna klienter-
tekniken. Vi har dock sett några gemensamma faktorer hos alla de organisationer vi har 
besökt, samt liknade problematik hos de två kommuner som valt att använda sig av Open 
Source lösningar.  
 
De tydligaste gemensamma problemen som alla tre organisationerna har mött är problem som 
är direkt sammankopplade med arkitekturen hos tunna klienter. När vi flyttar exekveringen av 
program från klienten till en gemensam plattform på en server, kräver arkitekturen i sig en 
mycket homogen klientsida. Detta medför att alla klienter i systemet kommer att vara 
konfigurerade på ett exakt samma vis (Söderström, 1993). En ändring på den gemensamma 
plattformen får således genomslag på alla klienterna. Det är denna homogena klientstruktur 
som gett upphov till de problem som är specifika för en enskild användare. 
 
Som exempel kan vi se att Eksjö och Motala svarade på frågan om det fanns några problem 
efter implementeringen som kvarstod, att de har identifierat problem med att installera egna 
USB-tillbehör. På en vad vi idag kallar vanlig PC hade detta med stor sannolikhet inte varit ett 
lika stort problem då varje klient har en egen hårddisk och därmed en egen möjlighet att 
konfigureras separat (Söderström, 1993). Istället måste stödet för en kamera eller skrivare 
vara fullt utbyggt för alla klienterna i nätverket och inte bara till den som för tillfället används. 
Problemet blir då att det kan vara svårt att från början veta vilka drivrutiner som någonsin 
kommer att användas i systemet.  
 
Ett annat problem som samtliga verkar brottas med är hanteringen av skrivare, även detta 
problem har sin grund i arkitekturen av systemet. Detta problem yttrar sig i första hand genom 
att det är svårt att hantera dels drivruter med även tillgängligheten av skrivarna. I två av 
organisationerna använder de sig som bekant av Open source lösningar och det är i dessa 
system som problemen verkar störst. Anledningen till att problemen är större hos dessa två än 
hos den tredje organisationen beror inte bara på att det en brist i systemet, utan även att 
systemet körs på grundskolor. I samtliga systemen så finns det kopplade nätverksskrivare i 
exempelvis datorsalar och kontor. Samliga av dessa skrivare går, vad vi har fått fram, inte att 
begränsa till en specifik grupp klienter, utan är tillgängliga enbart för en enskild klient eller 
samtliga i hela nätverket. Svenska Bostäder förklarar grunden till problemet på följande vis. 
”systemen är skrivna för vuxna ansvarstagande människor, inte skolor…”. Lösningar har 
tagits fram för Citrix-systemet, medan Thinlinc-lösningen fortfarande väntas.  
 
”Där betalar vi en extra peng till leverantören för att utveckla en fix för det” (IT-strategen i 
Motala) 
 
Samtliga tillfrågade har även haft problem med applikationsstödet. Detta har inte lika mycket 
med tunna klienter arkitekturen att göra som själva valet av operativsystem. Vi kan se att 
kompatibilitetsproblemen är betydligt större hos de organisationerna som kör Linux lösningar. 
En av organisationerna har till och med gått så långt att de valt att använda sig av en Terminal 
Server-lösning för att då köra alla Windows-applikationer på en Windows-baserad plattform 
istället för den Linux server de använder för resterande applikationer. Problemet med de 
applikationer som inte fungerade tillfredställande på Linux, hade förvånansvärt nog inte så 
mycket med Linux att göra som vi skulle tro. Istället handlar det mer om dåligt skrivna 
program. Många av de pedagogiska applikationer som används på grundskolan är ofta ganska 
små utvecklingsprojekt och är inte i lika väl konstruerade som större applikationer kan väntas 
vara.  
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”Det finns buggar i programmen osv, men det är ju sånt som inte vi kan styra direkt.” (IT-
tekniker Eksjö) 
 
Det finns vad vi kan se även andra applikationsproblem i tunna klient systemen. Dessa 
problem ser liknande ut för alla systemen trots att det använder sig av olika operativsystem. 
Problemet handlar om applikationer som ställer högre kvar på klienten, applikationer såsom 
CAD eller videoredigering-program. Även detta har sin grund i arkitekturen hos tunna 
klienter. Dels riskerar servern att överbelastas om för många användare samtidigt använder 
applikationer som kräver hög prestanda och dels finns det en brist i samtliga klientsystemen 
som gör att video och tunga grafikapplikationer inte fungerar fullt ut. Detta har resulterat i att 
samtliga organisationer, till viss del har fått använda sig av traditionell klient/server arkitektur. 
 
Som vi kan se har alla organisationer även brottats med inloggningsproblematik. Detta i sig 
kan ändå inte härledas till ett gemensamt problem, då vi ser att deras problematik trots allt 
skiljer sig mycket mellan de olika systemen. Eksjö har haft problem med dålig förbindelse 
med en skola, Motala hade ett Novell-problem och Svenska Bostäder hade ett problem med 
ett RAID-system i sin SAN-lösning. Så trots att alla har upplevt problem, så är de av sådan 
spridd karaktär att det inte är svårt att påstå att det är ett allmänt tunna klient problem, utan 
snarare ett sammanträffande. 
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5 Diskussion 
Vi kommer i detta kapitel att gå igenom våra syften för att där efter besvara vår 
problemformulering. 
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Vi kan till att börja med konstatera att det skiljer sig en hel del mellan organisationerna i hur 
väl uttalad IT-strategi de har. Dock betyder inte detta att det saknas strategi, utan snarare i 
vilken utsträckning den är dokumenterad. Vi har inte i någon djupare genomgång tagit del av 
organisationernas huvudstrategier utan vi har nöjt oss med att titta på vilka delar utav strategin 
som har varit ett inflytande vid skapandet utav IT-strategin. 
 

5.1 Skillnader mellan organisationernas syn på strategi 
Som tidigare nämnts så har vi sätt att det skiljer sig mycket i vilken grad de olika 
organisationerna lägger tyngdpunkten på sitt strategiska arbete. I Eksjö och Motala ser vi att 
den strategiska nivån i organisationen, i detta fall kommunledningen, har gett IT-cheferna ett 
mål att uppfylla, nämligen spara pengar. IT-cheferna har fått fria händer att utveckla sin egen 
IT-strategi för att uppfylla dessa mål och därefter redovisa den för kommunledningen. I båda 
dessa fall, så kan vi se kravet på att spara pengar som ett mål i kommunens huvudstrategi, och 
den utvecklade IT-strategin som en integrerad del för att uppnå besparingsmålet i 
huvudstrategin.  
 
Svenska Bostäder däremot har ett lite annorlunda tankesätt. Där har de redan innan projektet 
startat, funderat igenom vad det är som de egentligen skall hålla på med i organisationen. På 
ett lite raljerande vis utrycker de det på följande sätt -”I vårt företag är inte IT strategiskt. Vi 
är inte IT-kritiska, vår Core buissnes är lövkrattning” och konstaterar utifrån detta att de inte 
är en IT-kritisk organisation. Dock är de uppmärksamma på att de är beroende av en 
fungerade IT-infrastruktur i organisationen för att den överhuvudtaget skall fungera. Utav 
antalet öppna ärenden på supportavdelningen, så anser de själva att det faktiskt inte fungerar 
med deras nuvarande system, vilket har resulterat i att de har haft svårt att uppfylla sin 
huvudstrategi. Organisationens affärsutvecklingschef fick då i uppdrag att sätta sig ner och 
formulera en plan för hur de skulle gå tillväga för att lösa dessa problem. Detta resulterade i 
en väl dokumenterad förstudie med både ett lösningsförslag samt en kostnadskalkyl. 
 
Vi kan här se hur de förhåller sig till sin huvudstrategi när dem utformar sin IT-strategi. Deras 
IT-strategi har alltså en direkt koppling till deras övergripande mål i organisationen och är 
utarbetad utifrån denna. Vi kan även se en stor skillnad om vi jämför Svenska Bostäder med 
Eksjö och Motala. De två sistnämna har utarbetat en IT-strategi utifrån ett påbud, att i ett 
krisläge spara pengar. Att säga att Eksjö och Motala inte alls har den kopplingen till 
huvudstrategin som Svenska Bostäder har är ändå inte helt rättvist. Eksjö och Motala har ändå 
insett att deras verksamhet är till stor utsträckning IT-kritisk. Deras skolors arbete med datorer 
är djupt rotat och därför mycket känslig för störningar. I Eksjö fick vi tydliga besked på hur de 
arbetar med sin IT-strategi när IT-strategen uttalar sig om detta på följande vis ”Vår enda 
strategi har jag i huvudet”.  Detta visar ändå att de faktiskt tänker i strategiska banor, men går 
mer på känn för att lösa saker och ting. 
 

5.2 Organisationernas bruk av teorin vid planeringen av ett 
arkitekturbyte 

En av de väsentligaste punkterna enligt vår teoretiska referensram för organisationerna i fråga, 
är att se till att det aktuella arkitekturbytet svarar till kärnverksamhetens huvudstrategi. De 
borde alltså se till att den IT-strategi som är skapt för att uppfylla kärnverksamhetens 
övergripande strategi verkligen förespråkar ett arkitekturbyte. Har de då gjort detta?  
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Eksjö har som grund till bytet att de fått direktiv från ledningen att pengar skulle sparas. Med 
detta i åtanke lyftes tunna klienter fram som en lämplig lösning för att uppnå detta mål. Vid 
frågan om det fanns någon uttalad strategi för detta beslut vare sig det gällde att spara pengar 
eller valet av tunna klienter, svarade IT-chefen för Eksjö Kommun att strategin fanns i hans 
huvud. Detta till trots uppfylldes grundtankarna för strategiskt tänkande i viss mån av Eksjö. 
Ett klart mål finns faktiskt, att spara pengar. Detta kan betraktas som en del av en 
övergripande strategi även om någon sådan ej finns konkret uttalad eller nerskriven på det vis 
med vision och mål som förespråkas av litteraturen. En form av IT- maxim har alltså skapats 
vilket kan illustreras i följande exempel.  
 
Tabell 4.1. Tabellen visar på ett konkret vis hur en IT-strategi kan utformas för att fungera 
som en stödjande funktion till kärnverksamhetens strategi, Källa: Marchand & Davenport, 
(2000)   
Strategi för IT-verksamheten i Eksjö Kommun: (IT maxims) 
Vision: Mål: Åtgärd: 
Bidra till att minska de 
ekonomiska utgifterna 

Effektivisera åtgärder av 
problem och förlaga 
livslängden av datorparken. 

Arkitekturbyte till tunna 
klienter.  

 
Motala är så gott som identiska till hur de motiverar bytet till tunna klienter i jämförandet med 
Eksjö. Svenska Bostäder däremot har en uttalad och nerskriven strategi för kärnverksamheten 
och har en IT-strategi konstruerad för att stödja denna. På så vis uppfyller de riktlinjerna för 
en IT-strategi och genom detta motiveras förespråkandet av ett arkitekturbyte förhoppningsvis 
av rätt anledningar. Men det skulle vara fel att säga att Eksjö och Motala inte har någon 
strategisk utgångspunkt. För även om de ej varit fullt så teoretiskt förankrade i sitt 
tillvägagångssätt som Svenska Bostäder så uppfyller de grundtankarna i ett strategiskt 
tänkande.  
 
Vad det gäller förändringsarbetet hävdar Tayntor (2006) att alla strategiska nivåer måste vara 
inblandade i ett arkitektbyte. Detta anser han vara nyckeln till en lyckad implementering och 
detta måste vägas in i den strategiska bilden. Mycket i vår empiri pekar också mot att detta 
var ett av de större problemen för några av organisationerna. Många användare i en 
organisation har ofta inga problem att acceptera ett nytt system men det finns alltid en risk att 
motsättningar uppstår mot förändringen. Motala upplever idag detta som ett av de största 
problem som återstår efter arkitekturbytet. De anser att många av användarna ej tagit till sig 
det nya systemet och de fördelar det erbjuder. Så även om den nya tekniken kan erbjuda nya 
möjligheter och förbättra användarnas arbetssätt har detta ej nått ut till dem. Förändrings 
arbetet ska alltså ske från start av projektet i ett så nära samarbete med alla strategiska nivåer 
som är möjligt i en organisation. Att informera och involvera alla nivåer är av yttersta vikt. 
Det vill säga Strategisk, taktisk och operativ nivå. Genom denna typ av förändringsarbete är 
tanken att övergången ska bli så smärtfri som möjligt och acceptansen optimal. Motala har 
insett denna brist från deras sida och ser detta som en strategisk miss. De inser att de skulle 
ha planerat för involveringen av användarna redan under implementeringen men som de nu 
istället får åtgärda i efterhand. Eksjö anser sig inte ha några problem med acceptansen från 
användare överhuvudtaget men empirin påvisar inte heller att de jobbat nämnvärt med 
förändringsarbetet under implementeringen som teorin förespråkar. Om denna totala 
avsaknad av problem på detta område har att göra med ett felfritt arkitekturbyte eller en 
bristande insyn i den operativa nivån kan vi bara spekulera i. Svenska Bostäder har inte haft 
samma behov av att beröra denna del som annars är så viktig enligt teorin. Deras byte 
innebar igen större förändring för merparten av de användare som berörs av arkitekturbytet. 
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Detta då de gick över till Citrix som i många avseenden inte skiljer sig ifrån deras tidigare 
miljö. Det är först på taktisk och strategisk nivå som bytet verkligen börjar märkas av.  
 
Vår analys av organisationernas framtagande av en relevant IT-strategi visar att sammanslaget 
är det enbart Svenska Bostäder som följer de riktlinjer som rekommenderas av Avison och 
Fitzgerald (2003) för utformandet av en sådan. Som exempel kan nämns att vår analys visar 
att Svenska Bostäder uppfyller samtliga av de riktlinjer Avison och Fitzgerald (2003) sätter 
upp för skapandet av en relevant IT-strategi i den multiple methodology de beskriver.  Med 
detta sagt vill vi ändå förtydliga att de andra organisationerna har utfört sitt arkitekturbyte 
med en form av strategisk baktanke även om denna ej varit uttalad eller nerskriven som sig 
bör. Dock kvarstår frågan om detta hämmat dem eller om deras mer fria ”ta problemen som de 
kommer”-anda givit dem en fördel i jämförelse med det arkitekturbyte som Svenska Bostäder 
genomfört.  
 

5.3 Skillnad vad det gäller efterproblematik och strategins påverkan 
 
Vi kan faktiskt se att alla organisationer har eller har haft problem med sin skrivarhantering. 
Problemet verkar ligga i själva arkitekturen hos tunna klienter. Att alla tre organisationerna 
har missat att uppmärksamma detta innan övergången till det nya systemet, är 
anmärkningsvärt. Detta tyder, enligt vår mening, på en brist i förstudien. Samtliga 
organisationer har använd sig av pilotprojekt för att testa sin nya miljö, men ingen verkar ha 
haft en tillräckligt ingående kontakt med någon utomstående som redan har utfört samma 
arkitekturbyte för att i förväg identifiera detta problem.  
 
Samtliga organisationer har även upplevt problem med resurskrävande applikationer. Trots 
detta är det bara Svenska Bostäder som har förutsett detta problem och i sin lösning försökt att 
överbygga detta. Även detta ser vi som ett tecken på hur inte bara förarbetet påverkar 
resultatet, utan även hur den strategiska tankegången påverkar. Svenska Bostäder har redan 
från början identifierat att de inte är IT-kritiska på det sättet att det är en konkurrensfördel, 
men att deras IT-lösning måste fungera. Det är i detta som de redan på förhand har identifierat 
kommande exekveringsproblem vid användningen av resurskrävande applikationer såsom 
CAD.  
 
Samtidigt som vi kan förstå att det är oerhört svårt att identifiera kommande tekniska problem 
vid ett arkitekturbyte av detta slaget, så kan vi ändå se att Eksjö och Motala förbisett några 
kritiska faktorer under sitt arkitekturbyte. Ett bra exempel på detta är valet av operativsystem. 
Som tidigare beskrivits så brottas Linux-varianterna av kompabilitetsproblem hos sina 
pedagogiska applikationer. Då Open Source lösningen var betydligt billigare än den 
kommersiella motsvarigheten blev denna det självklara valet för både Eksjö och Motala. 
Svenska Bostäder däremot, såg funktionen i första hand och valde ett system som de visste 
fungerade med applikationer som tidigare använts. Att Eksjö och Motala trots 
kompabilitetsproblem med Windows-baserade pedagogiska program valde Linux, tyder på att 
deras fokus ligger på att spara pengar och kanske inte det som är en av de största delarna av 
deras kärnverksamhet, nämligen att ge förutsättningar för att bedriva undervisning. Nu är det 
med största sannolikhet så att de inte helt har struntat i detta, utan att de snarare har vägt för- 
och nackdelarna mot varandra och kommit fram till att det med en Windows Terminal Server-
lösning går att få systemet att fungera fullt tillfredställande.  
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Samtliga organisationer har även sett möjligheten att förlänga livslängden på sina datorer 
genom att gå över till tunna klienter. Vad vi har förstått så är det ingen av organisationerna 
som har haft några som helst tekniska problem att göra om sina tjocka klienter till tunna. 
Detta tyder på att samtliga också har sett den strategiska vinsten i en övergång. Vi tror att 
detta är en av de stora drivkrafterna till att dessa organisationer har lagt om sitt system till just 
tunna klienter.  
 
Om vi nu ser på de funna problemen och lägger en tidsaspekt på det, så ser vi att samtliga 
organisationer har upplevt en hel rad med problem under själva implementeringsfasen av sitt 
system. Däremot så ser vi att identifieringen av efterimplementeringsproblem ser lite 
annorlunda ut. Under våra intervjuer så svarade Motala och Svenska Bostäder att de även efter 
arkitekturbytet upplever problem i sina system. Dock går det inte att dra några slutsatser om 
likheterna i dessa men det går att se att det faktiskt är dessa två som i störst utsträckning har 
problem. Vad detta beror på kommer att redovisa i vår slutsats.  
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5.4 Slutsats 
Vår problemformulering löd: Hur påverkar det strategiska arbetet resultatet av ett 
arkitekturbyte? För att lyckas besvara denna fråga kände vi att vi först var tvungna att 
undersöka huruvida det fanns skillnader vad det gäller organisationernas syn på strategi. Detta 
kartlade vi genom en analys av det insamlade empiriska materialet. Genom att se till det 
verkliga utfallet av arkitekturbytet och de problem som uppstått och kvarstod, hoppades vi på 
att få inblick i vad som talar för eller emot det strategiska angreppsmetoder som använts. Vi 
hoppades också på att detta arbete skulle ge oss en inblick i hur väl den teori som vi grundade 
vår referensram på vad gällde organisationsstrategi var förankrad i verkligheten. 
 
Samtliga av de organisationer vi har tittat på i vår undersökning tycks ha lyckats väl med sina 
arkitekturbyten. Även om resultaten är lite blandade så pekar allt på att deras nya system 
fungerar och tillfredställer organisationernas behov väl. Vi kan också i vår undersökning 
konstatera att de olika organisationernas tillämpning och syn på strategi skiljer sig åt. När vi 
återkopplar organisationernas handlingar och tillvägagångssätt mot teorin fann vi, att i två av 
våra tre respondentorganisationer, saknas en omfattande strategisk grund för projekten och att 
ett mer ”adhoc” tillvägagångssätt tillämpades.  
 
Vad gällde de tekniska problemens struktur fann vi att samtliga organisationer stött på 
likartade problem och löst dem på likartade vis. Detta fann vi intressant då det kan peka på att 
ett strategiskt upplägg kanske inte måste följa den vi sett i den teoretiska referensramen. Men 
det kan också peka på att en bristande strategisk insyn hindrar organisationerna att upptäcka 
alla problem eller att det ej redovisas på ett tillräckligt konkret vis och aldrig når fram till rätt 
instans. Vi fann dock att Eksjö och Motala missat att väva in användarna på ett tillräckligt 
tillfredställande vis och detta pekar mot en bristande förståelse för förändringsarbetets 
strategiska vikt. 
 
Hur påverkar det strategiska arbetet resultatet av ett arkitekturbyte? 
Som svar på vår problemformulering vill vi hävda att en bristande strategisk insyn påverkar 
resultatet av ett arkitekturbyte negativt då de skapar ovisshet i ett projekt. Utan en karta 
framför sig som ger riktlinjer för hur man ska gå till väga och vad som ska uppnås är det 
mycket svårt att avgöra om ett projekt har lyckats. Vi ser klara tecken i vår studie som påvisar 
att bristen på klara och mätbara mål hämmar möjligheterna att lyckas eller att överhuvudtaget 
inse om man inte lyckats. 

5.5 Vidare forskning 
Det hade varit intressant att se till strategin i misslyckat projekt i en organisation med samma 
förutsättningar som de vi tittat på. Målet med detta hade varit att se om det strategiska arbetet 
på något vis kan liknas med det i organisationerna som vår studie berör. Genom en sådan 
jämförelse skulle vi få möjligheten att se vilka strategiska ställningstaganden som är de mest 
kritiska. Vidare hade det även varit intressant att se i mer detalj hur kommunikationen har 
fungerat mellan de olika nivåerna i de berörda organisationerna. Det hade även varit av 
intresse att titta på organisationer med ett kommersiellt intresse för att se om det finns några 
skillnader i hur stor vikt det lägger vid sitt strategiska arbete jämfört med kommunala 
instanser. Vi har i vårt arbete även haft problem med att mäta hur väl denna typ av 
arkitekturbyte har lyckats, vilket då hade varit intressant att titta närmare på. Kanske 
användarnas involvering och syn på ett arkitekturbyte är ett tydligare mätinstrument i svaret 
på om de lyckats med arkitekturbytet.  
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Bilaga 1: E-post till respondent organisationerna 
 
Hej 
Vi är tre studenter som läser informatik på halmstad högskola, vi håller på med vår 
kandidatuppsats, syftet med vår uppsats är att undersöka efterföljderna efter arkitekturbyte 
från traditionell klient/server arkitektur till tunna klienter. Vi har för avsikt att jämföra 
gemensam arkitekturbyte problematik i olika organisationer samt hur organisationens 
potentiella strategi har påverkat situationen. 
 
Under intervju tillfället kommer frågorna att beröra tekniska, strategiska, organisatoriska samt 
användarrelaterade områden. Vi vill därför att det under intervjutillfället närvara en 
användare, en tekniker samt organisationens IT-strateg eller någon i en likartad position. 
 
Mötet beräknas ta cirka 30 min. Vi ser gärna att ni tar med dokumentation på dels 
arkitekturbyte i fråga, samt även företagets uttalade strategi vad det gäller både 
kärnverksamhet och IT. Allt material kommer att behandlas med er integritet i fokus. 
 
Tack på förhand 
Rustem Cakar, Kristoffer Resell, Patric Andersson 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 
1. Vilka närvarar på mötet? 
(Allmänna frågor) 
 
2. När införde ni tunna klienter i organisationen? 
(Allmänna frågor) 
 
3. Vilken typ av system är det ni har infört? (citrix? Linux? Sun?) 
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte, tekniska aspekter) 
 
4. Vilken var den främsta motiveringen för övergången?  
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte)  
 
5. Hade ni någon strategi att utgå ifrån i förarbetet? I så fall hur är den utformad? 
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, tekniska aspekter) 
 
6. Fanns det andra motiv för bytet? I så fall vilka?  
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte) 
 
7. Gick systembytet som förväntat? Om inte, Varför? 
(Kategorisering av frågor: Arkitekturbyte, tekniska aspekter) 
 
8. Har ni använt er av utomstående experter för planeringen av systembytet?   
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete) 
 
9. Hur sker utvärdering av de mål som har satts upp för systembytet? (etapper inom det) 
(Kategorisering av frågor: Arkitekturbyte, tekniska aspekter) 
 
10. Fanns det någon plan för hur implementeringen skulle gå till (finns den på pappret)? 
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte) 
 
11. Hur länge har ni planerat att det nya systemet ska stanna i drift?  
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete) 
 
12. Var det några problem som uppstod vid implementeringen? och hur såg de ut? 
(Kategorisering av frågor: Arkitekturbyte) 
 
13. Hur många användare finns det i systemet?  
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte) 
 
14. Hur hög procent av användarna loggar in sig i systemet under 
en arbetsdag? 
(Kategorisering av frågor: Arkitekturbyte) 
 
15. På vilket sätt får ni reda på vad ”slutanvändare” anser om systemet?  
(Kategorisering av frågor:Arkitekturbyte) 
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16. Hur hanterar ni felrapportering eller klagomålshantering löpande inom systemet? 
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete) 
 
17.Vad är det mest angelägna för närvarande enligt er mening för att förbättra systemet? 
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete) 
 
18. Har ni upplevt några problem efter systembytet som inte har rättats till?  
(Kategorisering av frågor: Arkitekturbyte, tekniska aspekter) 
 
19. Känner ni att det saknas något i det nya systemet och i så fall vad?  
(Kategorisering av frågor: tekniska aspekter) 
 
20. Vilken är den största fördelen med det nya systemet?  
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte, tekniska aspekter) 
 
21. Om pengar inte hade spelat någon roll, hade ni bytt ändå?  
(Kategorisering av frågor: Strategi och förändringsarbete, Arkitekturbyte) 
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Bilaga 3: Resultatmall 
 
 

Organisation A Organisation B Organisation C 

Antal användare: 
Antal anställda: 

Antal användare: 10 till 11 
tusen 
Antal anställda: ca 4000 

Antal användare: ca 500 
Antal anställda: 
 

Kommunal Bolag Kommunal Bolag Bostadsförmedling 
 
 
1. Vilka närvarar på mötet? 
 
IT-chef, IT-tekniker,  IT-
pedagog 

IT-Chef Utvecklings chef, It-tekniker 

 

2. När införde ni tunna klienter i organisationen? 
 
2003 Precis före jul 2004 2001 
 
3. Vilken typ av system är det ni har infört? (citrix? Linux? Sun?...) 
 
ThinLinc med Fedora Core 
 

ThinLinc Började med Red Hat 
men bestämde sig för Suse 

Citrix 

 
4. Vilken var den främsta motiveringen för övergången?  
 
Pengar. Ekonomi chefen anser 
at det inte fanns pengar att 
omsätta datorer och office 
paket 
 

Ekonomiska skäl Massa olika saker. Grund och 
botten, så hade vi väldigt 
mycket support ärenden. Det 
funkade inte så bra och det tog 
för lång tid att få hjälp. 
Kunskapsproblem i form av en 
väldigt heterogen plattform. 
TCO mätningar visade att 
kostnaderna var höga. 
Säkerhetskraven på systemet 
uppfylldes inte. Virus attacker. 
Praktiska incitament, 
exempelvis för att slippa sitta 
fast i stockholmstrafiken och 
åka ut till de som hade problem 
med sina datorer. 
I vårt företag är inte IT-
stragegiskt. Vi är inte IT-
kritiska, vår Core buissnes är 
lövkrattning. 

Kommentar: 
A och B har ekonomi som huvudmotiv för sitt systeminförande, medens C har mer tekniska och 
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organisatoriska skäl. 
 

 
5. Hade ni någon strategi att utgå ifrån i förarbetet? I så fall hur är den utformad? 
 
Övergripande önskemål att 
spara pengar. 
Beslut har fattats efter hand. 
- ”Jag har mig en strategi i 
huvudet för jag tänker mig” 

Det finns ingen uttalad strategi 
som är nedskriven men vi 
diskuterade bland annat med 
skolledningen och rektorn men 
kanske de bör ha en strategi 

Vi satte upp ett antal mål, utan 
hänsyn till någonting, vad 
skulle vi vilja uppnå med det 
här? 
Tekniskutredning, 
säkerhetsutredning, hur detta 
skulle påverka användarna, 
programhanteringsanalys, 

Kommentar: 
Samtliga verkar ha en övergripande strategi, det som skiljer organisationerna åt är huruvida dessa 
finns dokumenterade, samt vad dessa innehåller. A och B tycks ha en strategi inriktad på att radikalt 
minska utgifterna och har därför en vagt formulerad IT-strategi för att stödja detta. C har en mycket 
väl dokumenterade plan för sitt arbete och har lagt resurser på en gedigen förstudie innan projektet 
började rullas ut. 
 
 
6. Fanns det andra motiv för bytet? I så fall vilka? 
 
Livslängden på hårdvara. Allt 
knyter dock till likvida medel i 
slutändan.  

Det fanns andra motiveringar så 
som kvalitets problem när det 
gäller hårdvara. Och 
livslängden på hårdvara 

Vi hade några konkreta mål, det 
ena var att spara pengar. Både 
på de synliga och de dolda 
kostnaderna. 
Samt att vi skulle ha ett max 
antal fel per dag, så att säga. 
(Support) 

Kommentar: 
Gemensamt för alla här, är att det finns problem i traditionell klient/server arkitektur. Detta yttrar 
sig dock lite olika. (a och b livslängd c antal öppna ärenden i supporten) 
 
 
7. Gick systembytet som förväntat? Om inte, Varför? 
 
Bristen på informations 
spridning var ett problem de ej 
räknat med. 
 

Jo! men sen kom det licens 
problem vilket vi inte fattade 
från början 

Vi blev väl ungefär ett år 
försenade. Testperioden för 
programmen tog längre tid än 
förväntat, samt projektledare. 

Kommentar: 
Inga gemensamma nämnare, dock kan vi se att alla har haft problem i systembyte.  
 
 
8. Har ni använt er av utomstående experter för planeringen av systembytet? 
 
Linux expert inhyrd sedan 
anställd. 
 

Vi hade en konsultfirma som 
var delaktiga. Men de hoppa av 
projektet innan det slutförts. 

Ja, det var väl egentligen ett av 
problemen, vi blev för 
konsultberoende. 
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grundläggande 
Linuxutbildning, och det var en 
Thinlic utbildning. 
Kommentar: 
Samtliga har haft hjälp av utomstående personer. I B och C så har detta skapat problem i form av 
beroendeställning samt avhopp i det outsourcade företaget. 
 
9. Hur sker utvärdering av de mål som har satts upp för systembytet? (etapper inom det) 
 
Någon utvärdering har vad vi 
kan få fram, inte gjorts.  
 

Det vi saknar är att vi inte kan 
kommunicera med andra 
användargrupper som tex. 
lärarna för att identifiera 
problemet i verkligheten. 

Vi hade ju den planen att vi 
skulle kvalitetssäkra i olika 
steg. Arkitektur var en del, och 
sen var det mer en 
helhetsteknisk lösning, ibland 
var det prestanda. 

Kommentar: 
Enbart C har gjort denna typ av utvärdering och har väl dokumenterat detta. 
 
10. Fanns det någon plan för hur implementeringen skulle gå till (finns den på pappret)? 
 
Det fanns en tidsplan. Samt 
upplägg av tester (pilotstudie). 
 

Ja vi hade en konsultfirma som 
skulle planera och utvärdera. 
Pilotstudie utfördes 

Vi gjorde detta ”by the book”, 
process mässigt, förstudier, 
dokumenterade 
utredningsutdrag, tydliga 
direktiv. Vilken typ av 
utbildning vi behövde, vilken 
typ av organisation vi skulle 
behöva, samt konsekvenserna 
för vår egen. Ett litet projekt på 
huvudkontoret fick bli ett 
pilotprojekt. 
 

Kommentar: 
Samtliga har utfört pilotprojekt för att initialt själva testa om systemen verkar lovande. Resultatet 
har sedan legat till grund för utformningen av den plan som skall ligga till grund för 
implementeringen.  
 
11. Hur länge har ni planerat att det nya systemet ska stanna i drift? 
 
vi ser inget slut 
 

Vi har inga planer att byta 
systemet och vi kommer att 
behålla systemet tills vidare 

Nä, det finns inga planer, och 
inga planer över överskådlig tid 
heller. 

Kommentar: 
Samtliga ser inget slut på driften av systemet utan utgår ifrån att detta skall bli ett permanent 
system. 
 
12. Var det några problem som uppstod vid implementeringen? och hur såg de ut?  
 
Openoffice inte skriver ut med 
vissa teckensnitt och så vidare 

Ett av de största bekymmer vi 
stötte på var antalet användare. 

Programhanteringen, vi har 200 
program som skall passa in i en 
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Alla fonter till Openoffice till 
exempel stöds inte av skrivarna. 
Utan där har vi fått plocka bort 
en del 
 
Vi kör vissa program emot en 
terminalserver, en Windows 
server. Tunga program som 
Lexia osv. som är Windows 
baserade. Där har vi haft lite 
problem, de tynger ner servern 
lite för mycket. 
 
Bandbreds problematik har inte 
funnits men i skolorna har en 
rejäl uppdatering skett där 
hubbar bytts ut mot switchar. 
 
Program utbudet tycks fattigare 
då långt ifrån alla tunga 
program som photoshoop och 
dylikt går att köra    
 

I takt med antal användare 
ökade så klarade inte servern 
belastningen vilket ledde till 
stort missnöje bland 
användarna.  
Problem med skrivarna 

tunna klient miljö, det är inte 
gjort i en handvändning. 
SAN-lösningen visade sig att 
den var mest driftkritisk. Vi 
hade några driftstopp på grund 
av att någon komponent mellan 
de här systemen som var 
felinstallerad.  
Konsultberoendet (Avsaknad av 
dokumentering). 
Prestanda bekymmer i 
nätverket. 
Problem med skrivarna 

Kommentar: 
Samtliga har haft eller problem under implementeringen. Organisation B och C har haft det 
gemensamma bekymret med prestanda problem i nätverket. Likaså har alla haft kompabilitets 
bekymmer även om C som driver en Citrix miljö inte drabbats av det lika hårt. Samtliga har också 
drabbats av skrivarproblem dock inte av samma karaktär.   
 
13. Hur många användare finns det i systemet?  

Ej svar Alla gymnasier och 
kommunanställda vilket är ca 
11 tusen 

Ungefär 500. 

 
14. Hur hög procent av användarna loggar in sig i systemet under 
en arbetsdag? 
 
Cirka 2700 användare Genomsnitt 1500 användare Inget svar 
 
15. På vilket sätt får ni reda på vad ”slutanvändare” anser om systemet? 

 
en IT-grupp i varje skolan, som 
träffas regelbundet varje 
månad. 
 
Antalet inloggningar har ökat 
pga. att det fungerar bättre. 
Tillgängligheten är högre 

Vi har anställt en person som 
utreder denna fråga. 
 
en IT-grupp i varje skolan, som 
träffas regelbundet  
 

Genom enkäter och möten ute 
på avdelningarna 
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Kommentar: 
Organisation A och B har en liknande lösning vad gäller insamlandet av slutanvändarens problem 
och åsikter. Organisation C har tagit an sig en mer metodisk insamlingsmetod genom enkäter och 
möten. På det stora hela är det enbart organisation C som verkligen tillfrågar slut användaren (vi 
kan inte utesluta att B inte tillfrågar användarna p.g.a. bristande underlag).  
 
16. Hur hanterar ni felrapportering eller klagomålshantering löpande inom systemet? 
 
Citat 
 ” Nu har ju fokusen lyfts från 
gnäll till kreativa lösningar och 
vad de kan göra. 
Det går via supporten och IT-
grupp i skolorna” 
 

Vi försöker träffas med 
användarna för att få feedback 
och åsikter. Tyvärr fungerar det 
inte så bra. Problemen var svåra 
att formulera för användarna. 
Det tycks finnas en klyfta 
mellan användare och IT-
personal  

Löpande möten med 
avdelningarna. Vanliga support 
kanalen.  

Kommentar: 
Ett likartat upplägg för samtliga organisationer. Samtliga organisationer har löpande möten och en 
support kanal användare kan skicka sina problem via.  
 

17.Vad är det mest angelägna för närvarande enligt er mening för att 
förbättra systemet? 
Inget i systemet. Nästa steg blir 
att ta sig an den ergonomiska 
situationen i datasalarna.   

Att vi lägger energi på 
användbarheten på systemet för 
användarna förstår inte vissa 
funktioner i det nya systemet  

Inget, det finns behov för att 
köra tyngre applikationer såsom 
CAD, men vi har inga planer på 
att tillmötesgå detta. 

Kommentar: 
Organisation A och C är båda av samma inställning att projektet är mer eller mindre avslutat inget 
direkt förbättring av systemet är aktuell. Organisation B anser sig dock ha mycket arbete kvar vad 
gäller användbarhet och utbildning.  
 
18. Har ni upplevt några problem efter systembytet som inte har rättats till? 
Att skrivarhanteringen inte 
funkade som i novell. Att 
antingen såg du en skrivare 
eller alla. Systemet är byggt för 
vuxna människor och ej 
anpassat för yngre individer. 
Får du möjlighet att skriva ut på 
andra skolor kan det vara 
spännande för en ung 
människa.  

Ja det finns fortfarande problem 
när det gäller utbildningen av 
användarna och användarna kan 
inte hantera systemet. 
Kompatibilitetsproblem som 
tex. installera kamera osv. Det 
återstår också problem med 
skrivarhantering.  

Skrivare är ju ett tekniskt 
problem, i en sådan här lösning. 
Bilder, bildhanteringen är lite 
långsam, det är den fortfarande 

Kommentar: 
Samtliga har i stort sätt likartade problem vad gäller tekniska bekymmer. Dock skiljer sig 
organisation B från mängden då denna är ensam om bekymmer med användbarheten. Detta kan ha 
sin förklaring jämt emot organisation C då dessa valt en Citrix miljö vilken inte skiljer sig nämnvärt 
från föregående miljö med feta klienter och sålunda inte inneburit ett lika stort ombyte för 
användarna. Organisation A anser sig inte häller ha några bekymmer med användbarheten detta 
har förmodligen sin förklaring i en något mer bristfällig insikt i den egna organisationen. 
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19. Känner ni att det saknas något i det nya systemet och i så fall vad? 

 
Nej det är bra som det är Vi har inte lyckats med att väva 

in användarvänlighet i systemet 
och det uppstår kompatibilitets 
problem, både vad gäller hård 
och mjukvara 
(drivrutinsbekymmer då 
systemet inte stödjer allt).  

Applikationer som vi inte kan 
drifta på ett bra sätt i alla fall, i 
och med att de jobbar mycket 
med grafiska verktyg. 

Kommentar: 
Svaren varierar mycket. Dels beror detta troligtvis på olika användningsområden. A har nästan 
uteslutande grundskolor och förskolor, medens B har utbildningar för högre åldrar. C:s problem är 
direkt knutet till deras behov i form av 3D stöd. (Skillnaden mellan A och B kan även här bero på 
bristande insyn hos A) 
 

20. Vilken är den största fördelen med det nya systemet? 

Det är snabbt, det är robust, det 
har hög funktion, tillgänglighet 
 

Driftsäkerhet, och användarna 
kan komma åt systemet 
hemifrån, tillgänglighet. 

Det öppna supportärendena har 
minskat drastiskt. Tidigare 
firade de när de var nere på 100 
öppna ärenden, medens de nu 
kan avverka samtliga öppna 
ärenden inom skälig tid. 

Kommentar: 
Gemensamt för samtliga är att tillgängligheten har ökat samt driftstörningarna har minskat.  
 

21. Om pengar inte hade spelat någon roll, hade ni bytt ändå 
 
Hade vi haft obegränsat med 
pengar så tror jag inte ens 
någon hade kommit på iden 
 

Om vi hade ekonomiska 
resurser så hade vi inte bytt 
systemet överhuvudtaget pga. 
att vi förmodligen inte övervägt 
det. 

Bytte inte system på grund av 
ekonomiska incitament. 

Kommentar: 
A och B har inte gjort detta som en följd av att följa upp en möjlighet till förbättring, utan har 
tvingats utföra denna förändring för att spara pengar. C har däremot haft en betydligt offensivare 
hållning till övergången. 
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Bilaga 4: Översiktskategorisering  
 
Fråga  Kategorisering 

frågor  
3 Organisation A och B Opensource Organisation C Citrix Strategi och 

förändringsarbete, 
Arkitekturbyte, 
tekniska aspekter 

4 A och B har ekonomi som huvudmotiv för sitt 
systeminförande, medens C har mer tekniska och 
organisatoriska skäl. 

Strategi och 
förändringsarbete, 
Arkitekturbyte, 
tekniska aspekter 

5 Samtliga verkar ha en övergripande strategi, det som skiljer 
organisationerna åt är huruvida dessa finns dokumenterade, 
samt vad dessa innehåller. A och B tycks ha en strategi 
inriktad på att radikalt minska utgifterna och har därför en 
vagt formulerad IT-strategi för att stödja detta. C har en 
mycket väl dokumenterade plan för sitt arbete och har lagt 
resurser på en gedigen förstudie innan projektet började rullas 
ut. 

Strategi och 
förändringsarbete, 
tekniska aspekter 

6 Gemensamt för alla här, är att det finns problem i traditionell 
klient/server arkitektur. Detta yttrar sig dock lite olika. (a och 
b livslängd c antal öppna ärenden i supporten) 
 

tekniska aspekter 

7 Inga gemensamma nämnare, dock kan vi se att alla har haft 
problem i systembyte 

Arkitekturbyte, 
tekniska aspekter 

8 Samtliga har haft hjälp av utomstående personer. I B och C så 
har detta skapat problem i form av beroendeställning samt 
avhopp i det outsourcade företaget. 

Strategi och 
förändringsarbete 

9 Enbart C har gjort denna typ av utvärdering och har väl 
dokumenterat detta. 

Arkitekturbyte, 
tekniska aspekter 

10 Samtliga har utfört pilotprojekt för att initialt själva testa om 
systemen verkar lovande. Resultatet har sedan legat till grund 
för utformningen av den plan som skall ligga till grund för 
implementeringen. 

Strategi och 
förändringsarbete, 
Arkitekturbyte 

11 Samtliga ser inget slut på driften av systemet utan utgår ifrån 
att detta skall bli ett permanent system. 

Strategi och 
förändringsarbete 

12 Samtliga har haft eller problem under implementeringen. 
Organisation B och C har haft det gemensamma bekymret 
med prestanda problem i nätverket. Likaså har alla haft 
kompabilitets bekymmer även om C som driver en Citrix 
miljö inte drabbats av det lika hårt. Samtliga har också 
drabbats av skrivarproblem dock inte av samma karaktär.   

Arkitekturbyte 
tekniska aspekter 
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15 Organisation A och B har en liknande lösning vad gäller 

insamlandet av slutanvändarens problem och åsikter. 
Organisation C har tagit an sig en mer metodisk 
insamlingsmetod genom enkäter och möten. På det stora hela 
är det enbart organisation C som verkligen tillfrågar slut 
användaren (vi kan inte utesluta att B inte tillfrågar 
användarna p.g.a. bristande underlag). 

Arkitekturbyte 

16 Ett likartat upplägg för samtliga organisationer. Samtliga 
organisationer har löpande möten och en support kanal 
användare kan skicka sina problem via 

Strategi och 
förändringsarbete 

17 Organisation A och C är båda av samma inställning att 
projektet är mer eller mindre avslutat inget direkt förbättring 
av systemet är aktuell. Organisation B anser sig dock ha 
mycket arbete kvar vad gäller användbarhet och utbildning. 

Strategi och 
förändringsarbete 

18 Samtliga har i stort sätt likartade problem vad gäller tekniska 
bekymmer. Dock skiljer sig organisation B från mängden då 
denna är ensam om bekymmer med användbarheten. Detta 
kan ha sin förklaring jämt emot organisation C då dessa valt 
en Citrix miljö vilken inte skiljer sig nämnvärt från föregående 
miljö med feta klienter och sålunda inte inneburit ett lika stort 
ombyte för användarna. Organisation A anser sig inte häller ha 
några bekymmer med användbarheten detta har förmodligen 
sin förklaring i en något mer bristfällig insikt i den egna 
organisationen. 

Arkitekturbyte, 
tekniska aspekter 

19 Svaren varierar mycket. Dels beror detta troligtvis på olika 
användningsområden. A har nästan uteslutande grundskolor 
och förskolor, medens B har utbildningar för högre åldrar. C:s 
problem är direkt knutet till deras behov i form av 3D stöd. 
(Skillnaden mellan A och B kan även här bero på bristande 
insyn hos A) 

Strategi och 
förändringsarbete 
Tekniska aspekter 

20 Gemensamt för samtliga är att tillgängligheten har ökat samt 
driftstörningarna har minskat. 

Strategi och 
förändringsarbete, 
Arkitekturbyte, 
tekniska aspekter 

21 A och B har inte gjort detta som en följd av att följa upp en 
möjlighet till förbättring, utan har tvingats utföra denna 
förändring för att spara pengar. C har däremot haft en 
betydligt offensivare hållning till övergången. 

Strategi och 
förändringsarbete, 
Arkitekturbyte 
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