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Abstract 
 
This composition discusses evaluations of companies computerized information systems. 
The background for this composition is that companies spend huge sums 
of money on computerized information systems and that the business is depending 
on a functional information system. In order to determine whether the information system 
functions the way it is supposed to, evaluation of the information system is 
needed. Evaluations are in basic a method for controlling the system against 
goals for the system and to show needs for the necessity on under go 
changes. 
 
This composition shows how an evaluation can be done in today’s companies, 
showing what methods are used and elucidate what are the factors that companies see as 
he most important ones during an evaluation process. Finally we want to show 
differences and similarities between theory and our empirical study and discuss why 
companies do evaluations the way they do. 
 
The empirical study has been done against three companies (Hugosons, Tulldata 
and NEX Resebyrå). We have done qualitative interviews with the person mainly 
involved with evaluations of information systems within the three companies. The 
data collected has been compiled into three categories: human perspective,  
company’s perspective and functional perspective. Those categories contain the 
different evaluation factors that are mentioned in the studied theory. 
 
During the work with this composition, we have perceived that evaluation is not done 
formally in any wider range. We have also perceived that the view on evaluation 
differs somewhat between different companies. Named differences mainly depend on the 
area of business and the need for information systems in general. All the three studied 
companies mentioned factors that will be used in the analysis of this composition. 
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Sammanfattning 

Denna C-uppsats behandlar utvärderingar av företags datoriserade informationssystem. 
Bakgrunden till detta är att det idag spenderas stora summor pengar på företagens och att 
företagens verksamhet ofta är beroende av ett fungerande informationssystem. För att 
säkerställa att informationssystemet verkligen ger den nyttan som efterstävas krävs det att 
det genomförs utvärderingar. Utvärderingar är en grund för att kontrollera systemen mot 
de uppsatta målen och att visa på eventuella förbättringsbehov.  
 
Uppsatsen vill visa hur utvärderingsarbetet går till i dagens företag. Om det görs 
utvärderingar vill vi visa på vilket sätt företagen utför dessa på och vilka faktorer 
företagen tycker är viktiga att undersöka. Vi kommer slutligen att visa på likheter och 
skillnader mot den teori som finns och förklara varför olika företag ser olika på begreppet 
utvärdering. 
 
Empirin har genomförts på tre olika företag (Hugosons, Tulldata och NEX Resebyrå). Vi 
har gjort kvalitativa intervjuer med de ansvariga för utvärderingar på de tre företagen. De 
data som vi har fått har vi sammanställt i tre kategorier; mänskligt perspektiv, 
organisatoriskt perspektiv och funktionellt perspektiv. Dessa kategorier innehåller i sin 
tur de faktorer som det enligt teorin är viktigt att ta hänsyn till.  
 
Vi har under arbetets gång insett att utvärderingar inte sker formellt i någon större skala. 
Vi har också sett en viss skillnad i hur olika företag ser på detta område. Skillnaderna 
beror till stor del på typen av företag och typen av informationssystem. De tre företagen 
har på ett eller annat sätt nämnt de olika faktorer som vi har valt att analysera.  
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Förord 

Den här uppsatsen är ett resultat av ett examensarbete (C-uppsats) på 10 poäng i 
systemvetenskap vid Institutionen, IES, inom avdelningen Systemvetenskap vid Luleå 
tekniska universitet.  
 
I denna uppsats har vi behandlat området utvärdering av informationssystem, vi hoppas 
att denna uppsats ska öka insikten av behovet att genomföra utvärderingar som ett led i 
att förbättra informationsbehandlingen i olika verksamheter. 
 
Vi vill tacka alla företag för vänligt bemötande och villighet att delta i våra intervjuer. 
Detta har varit en förutsättning för att producera denna uppsats. Vi vill även tacka vår 
handledare Ted Richardsson på universitetet som har hjälpt oss och sett till att vi har 
hållits på rätt spår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luleå i maj 2004 
 
 
 
 
 
 
Peter Engberg    Andreas Palo 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel kommer vi att i tur och ordning ge en bakgrund för uppsatsen, 
beskriva vår forskningsfråga, beskriva syftet med uppsatsen, förklara de avgränsningar 
vi valt och slutligen beskriva hela arbetsgången för uppsatsen med hjälp av en 
illustration. 
 

1.1 Bakgrund 

Runt omkring oss i dagens samhälle ser vi hela tiden införsel av nya informationssystem 
(IS). Ofta strävar företag efter att förbättra sin verksamhet genom att införa nya IS och på 
så sätt öka lönsamheten, effektivisera företaget eller underlätta för sina anställda. Olika IS 
utvecklas från en idé till att systemet blir implementerat. Arbetet med ett 
informationssystem slutar ofta med testning och ett visst underhåll, medan det sällan 
utförs utvärderingar av informationssystemen. 
 
Informationsteknologins användningsområde utökas kontinuerligt, men sättet på vilket 
organisationer utnyttjar tekniken har inte haft samma positiva utveckling. Det är inte en 
självklarhet att IS-lösningen ger den nyttan som företagsledningen hoppats på. Därför är 
det nödvändigt att det görs utvärderingar av systemen, så att företaget kan vidta de 
förändringar som krävs (Fitzgerald, 1998). 
 
Det är inte svårt att förstå att dagens företag satsar stort på IS-lösningar, för att hantera 
sin information. För att överleva krävs det att verksamheten fungerar på ett effektivt sätt. 
När en konkurrent för in ett tekniskt system för informationsbehandling är det lätt för 
andra att följa efter, utan att tänka på hur systemen ska vara anpassade för sitt eget 
företag (Ward, 1990). Detta kan ge ödesdigra följder i form av dåligt ekonomiskt resultat 
eller missnöjda anställda. Väljer företaget att inte utvärdera sitt system, riskerar de att 
missa de negativa effekterna och källan till dessa problem, som har uppstått vid 
användning av systemet.  
 
Att utvärdera sin organisations informationssystem är dock ingen ny tanke, faktum är att 
försök har gjorts redan efter att de första systemen togs i bruk. Utvärderingarna har dock 
aldrig kunnat ses som fullt tillfredställande eller övertygande (Fitzgerald, 1998). 
 
Det måste anses att utvärdering av informationssystem är än viktigare idag, med tanke på 
alla stora satsningar som görs på IT/IS (Fitzgerald, 1998) och vilka konsekvenser ett 
bristfälligt system kan ge. 
 
Det finns ett antal studier som har gjorts, som indikerar att många organisationer ser det 
som en väldigt svår uppgift att utvärdera IT/IS-investeringar. Detta enligt Fitzgerald 
(1998) som hänvisar till ett antal studier. 
 
Att utvärdera ett informationssystem är svårt. Begreppet är komplext eftersom det finns 
ett flertal olika intressenter och parametrar som påverkar ett informationssystem i en 
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organisation. En företagsledning kan exempelvis vara mest intresserad av företagets 
vinst, medan en vanlig anställd är mer intresserad av att informationssystemet kan 
underlätta det vardagliga arbetet. Utvärderingar kan även utföras med andra 
utgångspunkter. 
 
Metoderna, hämtade från teorin, för att mäta systemens effekter är varierande. Yuthas 
och Eining (1995), DeLone (1988) och Fitzgerald (1998) presenterar alla olika typer av 
modeller där de använder sig av ett antal olika parametrar för att utvärdera ett IS. 

 
”When you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your 
knowledge is of a meagre and unsatisfactory kind”  
(Lord Kelvin, 1984) 

 
Utvärdering kan göras på många sätt och i många olika sammanhang. En aspekt är i 
vilket syfte en utvärdering görs. Stevrin (1991) nämner följande: 
 

• Utvärdering sker oftast mot i förväg uppsatta mål. Denna utvärdering sägs ha ett 
kontrollerande syfte. 

 
• En utvärderings syfte kan vara inriktat mot att ge idéer om hur ett mål effektivare 

ska nås. Detta betraktas som korrigerande syfte. 
 

• En utvärdering kan ha ett lärande syfte. Avsikten är då att utvärderingen ska ge 
kunskaper om effekter av fattade beslut eller driven verksamhet, för att på så sätt 
förbättra verksamheten med tiden.  

 
• Det går att utvärdera i syfte att ställa någon till svars för exempelvis en olycka. 

Det kallas för ett politiskt syfte. 
 

• Utvärdering kan användas för att fastställa en viss verksamhets nytta eller värde. 
Utvärderingen har då ett nyttoorienterat syfte. 

 
De ovanstående syftena ingår oftast alla mer eller mindre i de flesta utvärderingar, men 
oftast dominerar en av dem. 
 

1.2 Problem/forskningsfråga 

Vi har nämnt att det är nödvändigt, men inte alltid så enkelt att utvärdera 
informationssystem. Enligt ett antal studier, som Fitzgerald (1998) nämner, anser många 
organisationer att det är en svår uppgift att utvärdera informationssystem. 
 
Bakgrunden visar på att det existerar en viss problematik vid många utvärderingar och att 
utvärderingarna aldrig har kunnat ses som fullt tillfredställande eller övertygande. Med 
detta i tankarna ställer vi denna uppsats forskningsfråga: 
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• Hur utvärderar företag sina informationssystem? 
 
Denna frågeställning anser vi vara intressant, eftersom teorin tyder på att utvärdering kan 
utföras på flera olika sätt. Därför är det intressant att i teorier undersöka på vilka sätt IS-
lösningar kan utvärderas och samtidigt undersöka hur utvärderingsarbeten går till i 
verkligheten. Slutligen kan teorin jämföras mot verkligheten för att se likheter och 
skillnader mellan dem. 
 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka hur utvärderingsarbeten kan gå till hos 
olika företag och dels att visa på vad teorin säger om utvärdering av IS-lösningar, i ett 
korrigerande syfte. Vi vill presentera både resultatet av vår undersökning och teorier 
fristående från varandra, för att ge en tydlig bild över de olika ansatserna och synsätten.  
 
Detta skall utmynna i en analys över presenterade synsätt och metoder, för att ge en bred 
bild över hur utvärderingsarbete kan gå till, både enligt teori och enligt verkligheten. 
Analysen ska genom en diskussion lyfta fram viktiga likheter och skillnader mellan olika 
synsätt. Vi vill att uppsatsen skall hjälp läsaren att förstå vikten av att utvärdera IS-
lösningar och på vilket sätt utvärderingar kan genomföras. Vi vill presentera viktiga 
begrepp inom området och även skapa en djupare förståelse över dessa. Uppsatsen riktar 
sig till organisationer och personer, som skall utvärdera ett informationssystem. Vi vill att 
denna uppsats skall belysa viktiga metoder och tillvägagångssätt för att ge en bild över 
hur utvärderingar av informationssystem kan gå till. 
 

1.4 Avgränsningar 

Vi gör i denna uppsats en avgränsning där vi enbart har ett perspektiv på hur utvärdering 
ska utföras på datoriserade IS-lösningar hos företag. Det finns mycket skrivet om 
utvärderingar av allmänna förändringar i organisationer, men enligt Yuthas och Eining 
(1995) så är utvärderingsarbetet inom datoriserade IS-lösningar annorlunda. Även fast det 
har lagts stora resurser på forskning inom området, så har inte några gemensamma 
faktorer funnits, som påverkar informationssystemets effektivitet. Därför är det intressant 
att undersöka detta ämne, med avgränsningen att endast undersöka utvärdering av 
datoriserade informationssystem. 
 
Vi gör även en avgränsning i fråga om utvärderingens syfte. Vi väljer att koncentrera oss 
på utvärderingar som utförs i ett korrigerande syfte. Det vill säga utvärdering som utförs i 
syfte att identifiera brister, som går att ta lärdom av och på så sätt förbättra systemet för 
att de uppsatta målen ska uppnås. Att vi gör denna avgränsning beror på att vi anser att 
det är en naturlig väg i strävan efter att utveckla fullständiga och felfria system. 
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1.5 Övergripande bild över forskningsansatsen 

Här presenterar vi hur vårt arbete har gått till för att åstadkomma vår uppsats, först i 
textform och sedan med en illustration (Figur 1.1). 
 
Inledningsvis har vi beskrivit vårt problemområde och på så sätt kommit fram till en 
forskningsfråga. Forskningsfrågan har sedan varit en pådrivande faktor när vi har samlat 
material till uppsatsen och även vid metodvalet.  
 
Med hjälp av syfte, teorier, utvärderingsobjekt och metod har uppsatsen slutligen lett till 
ett resultat.   
 

• Den teori vi har tagit del av är hämtad från litteratur och artiklar och behandlar 
dels grundläggande systemteori och utvärderingsmetoder. 

 
• Det utvärderingsobjekt vi har valt är avgränsat till företagens datoriserade 

informationssystem, där vi tittar på hur utvärdering kan hjälpa till att ständigt 
förbättra systemen. 

 
• Vi har valt att inrikta oss på utvärderingar som görs i korrigerande syfte. 

 
• En fallstudie skall genomföras och vi har valt intervjuer som insamlingsmetod.  

 
Dessa fyra delar tillsammans har som sagt lett fram till ett resultat. Resultatet vill visa 
dels på hur utvärderingar bör gå till enligt teori och dels hur de går till i verkligheten. Det 
ska även framkomma om utvärdering utförs på olika sätt i olika företag och vad detta kan 
bero på. 
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Figur 1.1 Övergripande bild över vår uppsats och dess innehåll. 
 
 
 
 
 

Problemområde 

Litteratur 
Artiklar 
 

Kontrollerande syfte 
Korrigerande syfte 
Lärande syfte 
Politiskt syfte 
Nyttoorienterat syfte 

Uppsats 

Investeringar 
Informationssystem  
Omstruktureringar 
Processer 
Projektarbeten 
Olyckor 
Propositioner 

Enkäter 
Intervjuer 
Observationer 
Experiment 

Teori Syfte för utvärdering 

Utvärderingsobjekt Empiri/Metod 

• En bild över hur utvärderingar går till i verkligheten. 
• En teoretisk bild över utvärderingar av informationssystem. 
• En redovisning över likheter och skillnader mellan teori och 

verklighet.  

Resultat 

Forskningsfråga 
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2 Referensram/Teori 

I vårt teoriavsnitt kommer vi till att börja med att presentera grundläggande teorier om 
informationssystem och utvärdering av dessa, som vi tycker är viktiga för att ge en 
bakgrund till begreppet ”att utvärdera informationssystem”. Vi kommer slutligen att 
presentera sammanfattningar av några artiklar som behandlar utvärderingar av IS-
lösningar och som innehåller empiriska undersökningar.   
 

2.1 System och utvärdering 

För att beskriva behovet av utvärdering av informationssystem vill vi först ge en allmän 
beskrivning av ett system. 
 
Ordet system är ett brett begrepp och kan ses på olika sätt. En vanlig definition av ett 
system är: ”en kedja av komponenter som är beroende av varandra och som tillsammans 
arbetar mot ett gemensamt mål.” Komponenterna kan vara av många slag; människor, 
regler, avdelningar och så vidare (Andersen, 1994).  
 
En vanlig bild systemanalytiker brukar rita upp för att beskriva ett system är en låda 
(processen) till vilket det tillförs input i någon form och från vilken det kommer ut 
output. Denna output kontrolleras mot ett uppsatt mål, därefter skickas information 
tillbaka till processen i form av feedback för att det ska vara möjligt att utveckla systemet 
och göra de förändringar som krävs. Förändringarna kan vara i form av att input 
förändras eller att det görs förändringar i processen (Figur 2.1) (Stevrin, 1991). 

 
    
Figur 2.1 Allmän bild över systemkonceptet (Stevrin, 1991). 
 
 
Varje system kan ses som ett delsystem i ett större sammanhang och varje system kan 
delas in i delsystem. Det större systemet brukar kallas omgivning. Denna indelning av 
system kan medföra problem eftersom det kan vara svårt att veta vilken nivå utvärderaren 
bör titta på. Då ett system består av ett antal sammanhängande delar, medför förändringar 
i en del av systemet att hela systemet påverkas (Stevrin, 1991). 

INPUT OUTPUT 

  MÅL 

FEEDBACK 

PROCESS 
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2.1.2 Informationssystem 

En definition av ett datoriserat informationssystem kan lyda enligt följande: 
 
Informationssystem är en mänsklig konstruktion av datorprogram eller en kombination av 
datorprogram och databaser som används för att insamla, lagra, söka, presentera eller på 
annat sätt bearbeta data. Ett informationssystem hjälper till att flytta information mellan 
olika personer över tid och rum. Existerar för att stödja en organisation i deras 
affärsprocesser (Andersen, 1994). 
 
Ett informationssystem har med andra ord ingen mening i sig. Det används för att tjäna 
en organisation. I en värld med hård konkurrens är det viktigt att informationssystemet är 
utformat på rätt sätt. Ett bra informationssystem ger verksamheten fördelar i 
konkurrensen. Systemet måste hantera både intern och extern information. Intern 
information som ska ligga till grund för beslut och extern för att kommunicera med 
exempelvis kunder (Stevrin, 1991). 
 
Förut fanns möjligheter för arbetare att själva skapa det informationssystem de ville 
använda sig av. En bagare kunde själv skapa ett manuellt system för sina bröd, kakor och 
beställningar. Idag är företag betydligt mer komplexa med olika leverantörer, många 
anställda mm. Det ekonomiska resultatet beror därför på mer än att baka goda bröd. Det 
behövs med andra ord datoriserade informationssystem som hanterar företagens 
komplexa informationsbehandling (Andersen, 1994). 
 

2.2 Utvärderingens syften 

Vanligtvis sker utvärdering av effekter mot i förväg uppsatta mål. Det vill säga; att 
resultatet av systemet jämförs mot de mål som har angetts i kravspecifikationen. 
Utvärderingen kan då sägas ha ett kontrollerande syfte. Det är dock viktigt att även själva 
processen utvärderas (Stevrin, 1991). Detta innebär att det görs rekonstruktioner av 
händelser och åtgärder etcetera, som bidragit till att ett visst resultat åstadkommits. 
Genom att inrikta utvärderingen på systemets processer erhålls en bättre förståelse för 
oväntade utfall, sådana konsekvenser som inte kan förutses i förväg. Detta gör att det 
uppstår en klarare bild av de bakomliggande orsakerna istället för att betrakta systemet 
som en ”black box”. När systemets processer blir synliga är det lättare att vidta de rätta 
åtgärderna som korrigerar eventuella fel (Stevrin, 1991). 
 
För att bedöma effekter och processer är det också viktigt att titta på överensstämmelsen 
mellan utvärderingsobjektets olika delar. I vårt fall handlar det om att utvärderare tittar på 
informationssystemets struktur.  De utvärderingsansvariga bör också undersöka till vilken 
grad utvärderingsobjektets olika delar överensstämmer. Här bedöms utvärderings-
objektets struktur, dvs. om systemet är utformat på ett lämpligt sätt (Stevrin 1991).   
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Utvärdering kan göras på olika ambitionsnivåer. På den lägsta ambitionsnivån görs en 
beskrivning av hur en verksamhet fungerar som jämförs med hur det var tänkt att 
verksamheten skulle fungera. På en högre nivå kan utvärderaren tänka sig att han får en 
djupare förståelse över hur verksamheten fungerar. På den högsta nivån handlar det om 
att få fram information som kan användas för att förändra och förbättra verksamheten, 
dvs. ett korrigerande syfte. Om dessa tre aspekter kombineras med de ovannämnda 
inriktningarna med utvärdering (effekter, processer och strukturer) leder det till en matris, 
som illustreras nedan (Stevrin, 1991). 
 

 
Figur 2.2 Tabell över utvärderingsnivåer (Stevrin, sid 11).  
 
Summorna kontroll, inlärning och utveckling kan även förekomma i andra rutor, men 
antas dominera i de rutor som angetts (Stevrin, 1991). 
 

2.3 Metoder och ansatser 

När ett informationssystem ska utvärderas är det viktigt att göra avgränsningar och välja 
lämplig utvärderingsnivå. Att bestämma utgångspunkten för utvärderingen är det samma 
som att välja syfte (Stevrin, 1991).  
 
Det finns idag ett antal olika tekniker som är möjliga att använda för att göra 
utvärderingar. Det gäller dock att hitta en som passar ens egna syften och 
utvärderingsobjektets karaktär. Stevrin nämner att många av dagens utvärderingsmetoder 
är uppbyggda kring de aspekter som vi har nämnt tidigare, nämligen effekter, processer 
och strukturer (Stevrin 1991). 
 
Utvärdering innebär vanligtvis bedömning av effektivitet, ändamålsenlighet och 
utvecklingsförmåga hos en viss typ av verksamhet. Bedömningen som avses sker efter att 
vissa åtgärder har vidtagits, exempelvis efter att ett nytt informationssystem har införts. 

        Utvärderingens                  Effekt                 Process       Struktur 
                 inriktning 
 
Utvärderingens                         
Ambitioner 
 
 
Beskriva                           Kontroll 
 
 
Förstå                                                      Inlärning 
 
 
Förändra                                                                         Utveckling 
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Bedömningen avser de tre delarna effekter, processer och strukturer. Denna metod leder 
till fyra ansatser som är lämpliga att titta närmare på, nämligen effektansatsen, process-
ansatsen, strukturansatsen och syntesansatsen (Stevrin 1991). 
 
För att bättre förstå sambanden kan följande figur användas: 
 

 
 
Figuren beskriver dels relationen mellan mål och faktiskt resultat, men här är det även 
möjligt att titta på hur själva processen påverkar resultatet. 
 
Effektansatsen går ut på att jämföra de uppsatta målen, som angetts i policydeklarationer 
eller kravspecifikation, med det faktiska resultatet. Beroende på vad som avses att mätas 
är det olika svårt, exempelvis kan ekonomiskt resultat vara lättare att mäta än 
användarvänlighet. Ofta måste det på något sätt kontrolleras att det var just 
utvärderingsobjektet som låg bakom förändringen och ingenting annat (Stevrin, 1991).  
 
Det är möjligt att i vissa komplexa fall bortse i målen och i stället förutsättningslöst 
analysera alla förändringar som har skett. Denna ansats kan ses som den omvända jämfört 
med den ovanstående. Båda ansatserna är dock varianter av effektansatsen (Stevrin, 
1991). 
 
Problemet med effektansatsen är enbart att resultatet av systemet framkommer och inte 
någon information om hur systemets olika delar fungerar, vilket är ett måste om 
korrigeringar och förbättringar av systemet ska kunna vidtas (Stevrin, 1991). 
 

 
Resultat 

 
Mål 

 
Process 

 
Syntesansats 

Effekt- 
ansats 

Process- 
ansats 

Strukturansats 

Figur 2.3 Olika utvärderingsansatser (Stevrin, 1991). 
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Processansatsen innebär att det görs fortlöpande utvärderingar av systemet för att 
generera information om utvecklingsförloppet. Medan effektansatsen sker vid vissa 
tillfällen sker processansatsen löpande som en slags utvecklingsprocess (Stevrin, 1991).  
 
I strukturansatsen ser företaget på systemet i form av flera delsystem. Utgångspunkten är 
också att systemet har en omgivning. För att systemet ska fungera, måste det finnas 
överensstämmelse mellan delsystemen (inre effektivitet) och även mellan systemet och 
omgivningen (yttre effektivitet) (Stevrin, 1991).  
 
Slutligen utmynnar de olika ansatserna i en syntesansats, som är en kombination av de 
ovanstående tre ansatserna. Syntesansatsen kan användas för att göra bedömningar 
utifrån de mål företaget satt upp. Det är viktigt att utvärderingsarbetet sker som ett 
moment i att utveckla verksamheten och inte som en isolerad företeelse (Stevrin, 1991).  
 

2.4 Mätning av effekter och förändringar 

Att mäta effekter och förändringar som uppkommit av en viss verksamhet är en 
komplicerad process. Beroende på vad som ska mätas påverkar vilken metod som är 
lämpligt att använda sig av. Även syftet för utvärderingen påverkar utvärderingen 
(Stevrin, 1991).  
 
Förändringar i exempelvis sociala strukturer är i grunden instabila och påverkas av 
många faktorer, detta medför komplexa mätproblem.  
 
För att kunna mäta effekter och förändringar som beror på en viss verksamhet måste ett 
flertal instrument användas. Instrumenten kan vara i form av frågeformulär, 
observationer, intervjusamtal etcetera. Resultaten som erhålls efter att ha använt dessa 
instrument bör uppfylla vissa krav. De viktigaste kraven är följande enligt Stevrin (1991): 
 

• Resultaten ska mäta det de avser att mäta, resultaten ska ha hög validitet. 
• Resultaten ska vara tillförlitliga, dvs. de ska ha hög realibilitet. 
• Resultaten ska ha hög precision. 

 
Dessa krav är kvantitativa i sin natur. Stevrin nämner också att det är möjligt att i flera 
situationer frångå den vetenskapliga ansatsen och göra mer abstrakta bedömningar. Det 
får dock inte leda till att validitet, realibilitet och precision inte hålls inom tolererbara 
gränser.  
 

2.5 Genomförande av utvärdering 

Olika utvärderingsmodeller och datainsamlingstekniker används för att skapa input, som 
ska användas i de analyser som ska göras för att mäta och bedöma uppkomna effekter av 
en viss verksamhet. I vårt fall är det förändringar hos en organisation som beror på ett 
informationssystem.  
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En betydelsefull del i utvärderingsarbetet är att söka efter intressanta effekter med 
utgångspunkt från insamlad data, för att förklara både väntade och oväntade effekter. 
Analysprocessen som sker vid utvärdering tolkar det datamaterial som insamlats.  
 
Efter att data samlats in (intervjuer, observationer, enkäter m.m.) under en utvärdering 
har utvärderaren vanligtvis ett betydande tolknings- och analysarbete framför sig 
(Stevrin, 1991).  
 

• Det första steget i ett analysarbete av utvärderingsdata är att avgränsa det objekt 
som ska utvärderas och ange de variabler som önskas mätas. 

 
• Det andra steget innebär att utvärderaren anger vilka effekter av verksamheten 

som ska mätas och under vilken tidsperiod utvärderingen ska göras. Det gäller att 
ha en klar bild av utgångsläget, som kan jämföras med det faktiska läget.  

 
• Det tredje steget innebär att utvärderaren karaktäriserar de effekter som har 

upptäckts, genom att presentera olika samband med hjälp av modeller. 
 

• I det fjärde och sista steget jämförs nuläget med dåläget och utreder vad ett 
eventuellt gap mellan de olika kan bero på, för att lämpliga åtgärder ska kunna 
vidtas.  

 
Ett bra sätt att åskådliggöra det tolkade materialet från utvärderingen är att ta hjälp av 
figurer och modeller i form av flödesscheman, systemkartor och matriser med flera. 
Matriser är ett bra sätt att illustrera relationer mellan flera variabler eller dimensioner.   
 
Oavsett på vilket sätt presentationen av utvärderingen går till, måste utvärderaren först ta 
reda på om resultatet är relevant. I utvärderingar med komplexa mått finns det risk att 
resultaten överutnyttjas. Överutnyttjandet kan vara i form av överdrifter eller att 
resultaten felaktigt överförs på andra områden (Stevrin, 1991). 
 
Det är viktigt att utvärderingar görs på ett korrekt sätt och att utvärderaren kritiskt 
granskar resultaten. Fel kan ha uppkommit om målen med utvärderingen har varit för 
svaga eller att utvärderingen gjorts i ett för tidigt stadium och att effekterna som mätts 
bara är en del av de riktiga effekterna, som kan uppstå senare under organisationens 
utveckling (Stevrin, 1991). 
  
En av de allvarligaste bristerna vid utvärdering uppstår om utvärderaren inte i tillräcklig 
utsträckning försäkrar sig om att resultatet av utvärderingen kan användas för att 
åstadkomma förbättringar i verksamhetens sätt att fungera. För att detta ska ske måste 
utvärderingsarbetet metodologiskt läggas upp på ett sådant sätt att indikationer på 
förbättringsbehov av förändringsåtgärder kommer fram (Stevrin, 1991). 
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2.6 PENG-modellen 

Följande modell fick vi presenterad för oss under en av våra intervjuer, varför vi väljer att 
inte referera till någon författare. 
 
PENG-modellen är en modell för nyttoberäkningar av IT- (och andra) investeringar. 
Modellen används av ett flertal företag för beräkningar av nytta i många olika 
sammanhang. 
 
Bakgrunden är att allt förbättrings- och utvecklingsarbete kräver resursinsatser i form av 
tid och pengar. Företagen vill därför ta reda på vad dessa resursinsatser ger tillbaka i 
förtjänst. PENG-modellen är ett strukturerat sätt för att utföra nyttovärdering. Den 
fungerar i vitt skilda situationer och det ”sätts pengar” på alla nyttor. 
 
PENG-modellen (Prioritering Efter NyttoGrunder) har utvecklats av konsulterna Göran 
Lundgren, Lars Stigberg och Lars Erik Dahlgren och finns redovisad i ett antal böcker 
bl.a  Öka nyttan av IT, 1997. Personerna bakom modellen har alla mångårig erfarenhet av 
ekonomisk nyttoberäkning. 
 
Utvärderingen går till på så sätt att en grupp om 6-10 personer träffas 2-3 gånger i 
sammanlagt 4-10 timmar och kommer tillsammans fram till i detta fall en optimal IT-
lösning med de bästa förtjänstmöjligheterna. Gruppen bör bestå av någon person från 
verksamheten, någon beslutsmässig, någon från IT-avdelningen, om det är en IT-
investering, samt en PENG-expert. 
 
Den här utvärderingsmetoden påbörjas samtidigt som analysen i ett systemutvecklings-
projekt. I början sätts målen som systemet ska uppfylla. Dessa mål jämförs sedan, med 
hjälp av ett verktyg som heter systembarometern, mot de verkliga effekterna som 
systemet har gett upphov till.  
 
PENG-modellen består av tre faser; förberedelsefasen, analysfasen och kvalitets-
säkringsfasen. 
 

2.6.1 Förberedelsefasen 

Under den första fasen sätter gruppen upp mål och bestämmer syftet med utvärderingen. 
Huvudmålet bör vara att öka nyttan av investeringen, men det kan även finnas andra 
syften, såsom att fatta beslut om vilket system som ska implementeras, utforma en bra 
kravspecifikation, engagera ledningen eller att följa upp investeringen. 
 

• Bestäm syftet 
• Skapa insikt 
• Bestäm och avgränsa objektet 
• Beskriv objektet  
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Nettonytta 

2.6.2 Analysfasen 

Denna fas inleds med att alla i ”PENG-gruppen” var för sig ”brainstormar” fram alla 
tänkbara förtjänster och kostnader för ett specifikt informationssystem. Upphovsmännen 
tipsar om att använda post-it lappar med olika färger för att illustrera kostnader och 
förtjänster. För att enklare kommunicera bör gruppmedlemmarna inleda beskrivningen av 
de olika nyttorna med adjektiv, (bättre, kortare, etcetera). 
 
Vid beräkning av kostnaderna är det viktigt att allt som kan tänkas kosta pengar räknas 
med, såsom; kapitalkostnader, utvecklings-, anpassnings-, användnings-, support-, 
administrations- och övriga kostnader. Observera de dolda kostnaderna. 
 

• Identifiera nyttoeffekter 
• Strukturera nyttoeffekter 
• Värdera bruttonyttan 
• Beräkna kostnaderna för nyttan  

 

2.6.3 Kvalitetssäkringsfasen 

Under kvalitetssäkringsfasen valideras den information som utvärderingen alstrat, här 
beräknas också nettonyttan. Nyttorna klassificeras efter vilken grad de direkt påverkar 
organisationen. En direkt påverkande nytta kan vara att företaget sparar in en tjänst på en 
avdelning, medan en svårvärderad nytta kan vara att personalen kommer att känna 
mindre stress och det skulle i sin tur minska företagets kostnader. PENG-modellen 
värderar med andra ord alla nyttor i pengar för att kunna mäta alla effekter. 
 

• Validering och hindersanalys 
• Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.4 Klassifiering av nyttoeffekter 
 
 

Bruttonytta 

Svårvärderad 
nytta 

Indirekt 
resultat-
påverkande 
nytta 

Direkt resultat-
påverkande 
nytta 

Kostnad för 
nyttan 
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PENG-modellen bygger på beräkning av Nettonyttan, dvs.  skillnaden mellan den 
bruttonytta som skapas och kostnaderna för nyttan (IT-kostnaderna). 
 
PENG-modellen resulterar i ett antal faktorer som det läggs olika stor vikt vid. Dessa 
faktorer kan vara användarvänlighet, effektivitet, prestanda mm. Vad utvärderarna lägger 
vikt vid skiljer sig relativt mycket från projekt till projekt och företag emellan. PENG-
modellen kan därför användas som ett ramverk, där användaren följer metodstegen, men 
fyller den med sådana faktorer som är intressant att mäta i en specifik situation i ett 
specifikt företag. 
 

2.6.4 Systembarometern 

För att se om systemet verkligen ger den nytta som beräknats används en metod som 
kallas systembarometern. Detta steg ingår i kvalitetssäkringsfasen. Här jämförs nyckeltal 
som framtagits före systemets införande med nyckeltal som har erhållits efter att systemet 
har körts ett tag. Systembarometern ska mäta och jämföra ett flertal punkter mot den 
analys som gjordes före systemet implementerades. Skillnader där emellan visar på vad 
som måste korrigeras för att systemet ska vara acceptabelt. De olika punkterna kan vara: 
 

• Systemets roll och funktion (Vad medför systemet för förändringar hur fungerar 
det?)    

 
• Verkningsgrad (Hur stor är förtjänsten jämfört med resursförbrukningen?) 

• Implementeringsgrad (Hur gick implementationen?) 

• Användningsgrad (Används systemet?) 

• Funktionsgrad (Finns rätt funktioner?) 

• Ekonomi/kostnader (Hur stora är kostnaderna?) 

• Nyttoeffekter (Är systemet till någon nytta?) 

• Risker/möjligheter nu och framåt 

• Analys resultatpåverkan (Hur har företagets resultat påverkats?) 

 
Vid denna fas utses också en person som är ansvarig för att ”räkna hem” projektet. Dvs 
att undersöka om systemet har gett den önskade ekonomiska förtjänsten. 
 
Fördelarna med att använda PENG-modellen är att den: 
 
- Ger ett bättre beslutsunderlag  

- Visar tydligt var nyttan uppstår 

- Ger tydliga kopplingar mellan funktionalitet och nytta 

- Underlättar prioriteringen bland olika projekt 
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- Är ett hjälpmedel i förvaltningen 

- Är naturlig koppling till SLA och dess uppföljning 

- Sätter fokus på det viktigaste i verksamheten  

- Engagerar ledningen 

- Ger bättre kommunikation mellan verksamheten och IT 

- Gör genomförandet bättre och effektivare  

- ger möjligheter till en kontinuerlig utvärdering 

 
 
Nyttovärderingen görs tillsammans med verksamhetskunniga och skapar på så sätt en 
förståelse, insikt och motivering för förändringen.  
 
 

 
 
Figur 2.5 I ovanstående bild illustreras de olika effekterna, i minskade kostnader och 
förtjänster, i prioritetsordning. 
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2.7 Förekommande begrepp i samband med IS-utvärderingar 

I följande text skall vi, utifrån ett teoretiskt synsätt, ta upp begrepp som förekommer i 
samband med utvärderingar av informationssystem. Teorierna bygger helt på olika 
forskares arbete inom området och deras slutsatser. Olika forskare lyfter fram olika 
faktorer, som de anser är viktiga vid IS-utvärderingar och vissa av dessa forskare har 
även starka bevis, i form av empiriska studier, som stöd för sina teorier. 
 
I slutet av kapitlet kommer en sammanfattning av kapitlet, där vi diskuterar de 
förekommande faktorerna och om de är lämpliga att använda vid utvärderingar i 
korrigerande syfte. Efter detta följer en sammanställning av förekommande faktorerna 
och en gruppering av dessa för att skapa en lättare förståelse. 
 

2.7.1 Yuthas och Eining, 1995 

Yuthas och Eining skrev 1995 artikeln ”An experimental evaluation of measurements of 
Information System effectiveness”, där de tar upp tre vanligt förkommande begrepp vid 
utvärderingar av informationssystem. De citerar Stone (1990) som ger en definition på att 
utvärdera IS, som lyder enligt följande: 
 
”…processen att bestämma om, hur och varför ett IS bidrar till organisatorisk 
produktivitet” (Stone, 1990) 
 
Yuthas och Einings artikel handlar till stor del om beslutsstödjande system och vilka 
faktorer som påverkar ett systems effektivitet. De tre begreppen som tas upp i artikeln är 
följande: 
 

• Användarbelåtenhet: Användarens personliga inställning och belåtenhet vid 
användning av systemet. 

 
• Beslutsprestanda: Den inverkan systemet har vid beslut, kan exempelvis mätas i 

skillnaden i tid eller hur exakt beslutet blir på grund av den inverkan systemet har 
på ett beslut. 

 
• Systemanvändning: Det handlingsutrymme systemet skapar och hur väl 

användaren tar vara på systemets funktionalitet. 
 

I artikeln utför Yuthas och Eining en empirisk undersökning där de utreder 
kopplingen korrelationen mellan dessa tre faktorer och ett informationssystems 
effektivitet. Undersökningen vill utreda är om dessa tre faktorer, var och en, kan 
bestämma effektiviteten eller om faktorerna har en inre korrelation. Ansatsen till 
undersökningen presenteras i bilden nedan: 
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Figur 2.7 Bild över IS-effektivitet (Yuthas och Eining, 1995). 
  
Undersökningens resultat tyder på att inget av dessa faktorer fristående bör användas för 
att bestämma ett informationssystems effektivitet. Resultatet tyder på att faktorerna till en 
viss del har en inre relation, men inte fullt ut. Faktorerna bör istället mätas separat och 
utifrån dessa resultat bör effektiviteten i informationssystemet bestämmas. 
 
Viktiga upptäckter i undersökningen är även att mätresultaten av dess faktorer lätt kan 
påverkas av utomstående miljövariabler, som exempelvis feedback och problemens 
komplexitet. Detta är viktigt att tänka på för att undvika vilseledande mätresultat.  
 

2.7.2 John M. Ward, 1990 

John M. Ward skrev 1990 artikeln “A portfolio approach to evaluating information 
systems investments and setting priorities”, där han ställer sig frågan: “Hur ska 
egentligen IT/IS-investeringar utvärderas i förhållande till andra investeringar?”.  
 
Artikeln bygger på att olika typer av system kan klassificeras på olika sätt, beroende på 
dess uppgift. Utvärderingsarbetet är till stor del beroende på vilken typ av system som 
skall utvärderas och författaren beskriver fem generella tekniker för att utvärdera 
förtjänsten av en IS-investering: 
 

1) Traditionell kostnads-/förtjänstanalys: Jämföra kostnader med de vinster 
investeringen bidrar till. Exempelvis om du istället för att skicka alla dina brev via 
vanlig postförsändelse så skickar du alla brev, som är lämpliga, via e-post. Detta 
gör att försändelsen går snabbare och på så sätt blir informationen mer 
lättåtkomlig och du undviker kostnaderna för en vanlig postförsändelse. 

 
2) Värdelänkning: Förbättra prestandan vid diverse processer inom en organisation, 

genom en exakt feedback och data från andra processer. Exempelvis genom att 
införa ett system, som kan skapa tillförlitliga prognoser så att företaget kan 
förutse en kraftig uppgång av försäljningen av en vara. På detta kan företaget 
reagera och tidigarelägga en order av denna produkt, för att vara förberedd på den 
kommande försäljningsuppgången. 

 

IS-Effektivitet 

Beslutsprestanda Användar-
belåtenhet 

System-
användning 
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3) Värdeacceleration: Ta hänsyn till tidsaspekter och förtjänsten av att kunna utföra 
vissa uppgifter snabbare än tidigare. Exempelvis om du kan färdigställa ett 
dokument, skicka det till en mottagare och mottagaren kan i sin tur ta del av 
materialet tidigare än vad det förra systemet hade tillåtit. Vilka förtjänster medför 
detta? Handlar det om material inför ett viktigt beslut kan tid vara väldigt dyrbart, 
eftersom du kan behöva tiden till att fundera och betänka alla alternativ till ett bra 
beslut. 

 
4) Omtrukturering: Ta hänsyn till resultatet av en omstrukturering. I vissa fall kan en 

IT/IS-investering möjliggöra omstrukturering av arbetskraft och omsättningen av 
arbetsuppgifter inom en organisation. Exempelvis kan avdelningar inom en 
organisation kombineras eller ersättas av en helt ny avdelning. 

 
5) Innovativ utvärdering: Att värdera nya typer av verksamhet inom organisationen, 

som uppkommit genom en IT/IS-investering. Exempelvis kan värdet ligga i den 
profilering investeringen ger organisationen. 

 

2.7.3 William H. DeLone, 1988 

William H. DeLone skrev 1988 artikeln “Determinants of Success for Computer Usage in 
Small Business”, där han utför en empirisk undersökning hos 93 småföretag i Los 
Angeles-området. DeLone undersöker potentiella faktorer som kan påverka framgång vid 
användningen av datoriserade system bland småföretag. 
 
Resultatet av DeLones undersökningen gav inte stöd för alla de nio hypoteser han använt 
sig av. Vissa resultat är förvånande, men resultatet visade även att ett antal faktorer direkt 
gick att koppla samman med systemframgång. De faktorer som var korrelerade till 
systemframgång är följande: 
 

• Ledningens datorvana och kunskaper om datoranvändning visade sig vara direkt 
kopplat med systemframgång. 

 
• Hög nivå av systemplanering gick att koppla till systemframgång, men endast i 

samband med en hög nivå av datakontroller. Det går att antaga att datakontroller 
och felkontroller uppkommer i samband med god systemplanering och att 
systemplaneringen inte kan anses speciellt lyckad, om systemet har brister i 
datakontroller. 

 
• Ledningens involvering vid planering och införsel av systemet har en stark 

koppling till systemframgång. Detta pga. att ledningen oftast är de som vet bäst 
vilka behov som bör ställas på systemet. 

 
• Datakontroller i samband med god systemplanering går att koppla till 

systemframgång.  
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2.7.4 Guy Fitzgerald, 1998 

Guy Fitzgerald skrev 1998 artikeln ”Evalutating information systems projects: a 
multidimensional approach”, där han diskuterar utvärderingsarbete av 
informationssystem och även presenterar en åttastegs metod för hur utvärderingsarbetet 
kan gå till. Fitzgerald nämner inledningsvis att IS-projekt bör klassificeras efter vilka 
typer av uppgifter systemet utför. Han menar att system kan klassificeras enligt dess 
effektivitet, dels enligt ett kvalitativt synsätt och dels enligt ett kvantitativt synsätt. 
Artikeln nämner även ett antal andra klassificeringar, som går att använda. Dessa är 
påtvingade system, infrastruktursystem och forskningssystem, som är tänkta att arbeta i 
ett innovativt syfte. Fitzgerald menar att systemets klassificering till stor del bör ligga till 
grund för tillvägagångssättet av en utvärdering. 
 
Det mest intressanta i Fitzgeralds artikel är hans åttastegs metod. I följande text skall vi 
kort sammanfatta de åtta stegen: 
 

1. Identifiera kostnader är det första som bör göras i utvärderingsarbetet. Alla 
kostnaderna för systemet bör identifieras och även kvantifieras till så stor del som 
möjligt. I detta steg är det viktigt att utvärderaren är noga med att ta med alla 
kostnader, som har uppkommit med systemet. Många kostnader döljer sig lätt 
och blir på så sätt lätta att förbi se. För en bra utvärdering är det viktigt att alla 
kostnader identifieras. 

 
2. Identifiera de effekter systemet har för den totala verksamhetsstrategin. Det är 

viktigt att undersöka om systemet bidrar till den verksamhetsstrategi företag 
följer och att systemet ger de förväntade effekterna. En användbar fråga är att 
fråga sig själv, vilken effekt det hade haft för verksamheten om inte systemet 
hade införts. 

 
3. Analysera förtjänster av systemet är nästa steg. Alla tänkbara förtjänster skall om 

möjligt kvantifieras, men viktigast är att alla förtjänster identifieras och 
analyseras för att skapa en djupare förståelse. En djupare förståelse är viktigt på 
grund av att alla förtjänster inte alltid är som det ser ut att vara från början. Ibland 
flyttas bara en utgift från en budget till en annan. Är detta fallet så kan det inte 
räknas som en förtjänst. 

 
4. Andrahandseffekter kan lätt uppstå och överraska. Det blir inte alltid som 

planerat och ingår systemet i en organisation med en stark struktur och många 
relationer mellan olika instanser är det mest troligt att andrahandseffekter 
uppstår. Alla andrahandseffekter skall identifieras och analyseras. Effekterna kan 
både vara negativa och positiva. 

 
5. Flexibilitet är det femte steget som bör utvärderas. Flexibilitet och systemets 

adaptionsförmåga har visat sig vara väldigt viktigt för ett systems framgång. Det 
blir inte alltid som planerat och systemets miljö förändras ständigt, därför är det 
bra om systemet har möjlighet att anpassa sig. 
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6. Implementabilitet är en viktig faktor att tänkta på vid införseln av ett system. 
Oftast införs ett system stegvis och dessa förändringar kan leda till diverse olika 
effekter. Implementabilitet är därför viktigt att utvärdera, för att företaget skall ha 
en möjlighet att ta hänsyn till de förändringar som är nödvändiga i samband med 
implementationen. 

 
7. Risk är det sjunde steget i Fitzgeralds åttastegsmetod. Risk är ett sorts mått för att 

bestämma hur mycket systemets resultat kan variera, även sannolikheter för olika 
variationer är viktigt att ta hänsyn till. Detta steget möjliggör att identifiera 
möjliga risker och ger företaget i och med detta sin chans att utföra lämpliga 
åtgärder för att minimera risken. 

 
8. Testa verksamhetsidén är det sista steget och här är det meningen att systemet 

skall utvärderas i sin helhet för att se om alla förväntningar, krav och uttalade 
förtjänster verkligen uppkommer i verkligheten. Detta steget ska gå hand i hand 
med verksamheten och dess primära mål. 

 

2.7.5 Sammanställning av förekommande begrepp 

Yuthas och Eining använder sig av tre begrepp och även om deras undersökning har en 
viss fokus på beslutstödjande system, är deras tankar intressanta. Yuthas och Einings 
slutsatser tyder på att användarbelåtenhet, beslutsprestanda och systemanvändning 
påverkar informationssystemets effektivitet, men att faktorerna inte motsvarar varandra. 
Resultatet visar mer på att faktorerna ingår i ett samspel för att skapa ett system med hög 
effektivitet. I Yuthas och Einings studie går det att identifiera tre begrepp, som går att 
använda vid utvärderingar i korrigerande syfte:  
 

• Användarbelåtenhet 
• Systemanvändning 
• Beslutsprestanda  

 
Ward diskuterar tillvägagångssätt för att utvärdera ett system. Han påpekar att 
utvärderingsupplägget, till stor del är beroende på vilken typ av system, som skall 
utvärderas. Vi identifierar fem tillvägagångssätt, som kan anses lämpliga att använda som 
begrepp i vår studie. 
 

• Traditionell kostnads-/förtjänstanalys 
• Värdelänkning 
• Värdeacceleration 
• Omstrukturering 
• Innovativ utvärdering 

 
DeLone fick i sin studie stöd för ett antal av sina hypoteser. Dock fick han inte stöd för 
att användarens inställning till systemet påverkar systemframgången. Detta motsäger 
Yuthas och Eining, men vi väljer att bortse från DeLones resultat i det här fallet, eftersom 
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DeLones resultat dels kan bero på tillfälligheter och dels pga. att användarens inställning 
ofta ingår som en faktor vid utvärderingar, exempelvis enligt Yuthas och Eining (1995). 
 
DeLones slutsatser säger att följande begrepp går att koppla ihop med systemframgång: 
 

• Ledningens datorvana 
• Hög nivå av systemplanering 
• Ledningens involvering vid planering och införsel av systemet 
• Datakontroller 

   
Följande begrepp ingick i DeLones hypotes, men hans studier gav inget stöd för detta. Vi 
väljer ändå att ta med vissa av dessa begrepp i vår studie, eftersom begreppen kan 
förekomma i våran datainsamling och för att lättare kunna sammanställa vårt resultat. 
De utvalda begreppen är följande: 
 

• Högre acceptans av datoriserade system bland de anställda 
• Högre nivå av utbildning i systemanvändning för de anställda 

 
Fitzgerald presenterar i sin artikel en åttastegsmetod för att utvärdera ett 
informationssystem. Delvis handlar denna metod om att planera och utvärdera ett system 
i samband med utveckling och införsel av systemet, men begreppen är ändå intressanta 
vid utvärderingar som utförs i korrigerande syfte. De viktigaste begreppen i Fitzgeralds 
artikel är följande: 
 

• Identifiera alla kostnader och alla förtjänster 
• Identifiera alla tänkbara effekter av systemet 
• Identifiera risker 
• Flexibilitet 
• Implementation 
• Verksamhetsidén och systemet som en helhet 

 
För att sammanfatta de förekommande utvärderingsfaktorer har vi valt att dela in dessa i 
tre stycken grupper. Detta för att författare använder olika begrepp för samma sak och vi 
tror att vi även kommer att få uppleva samma sak under våra intervjuer. Det blir på det 
här sättet lättare att identifiera likheter och skillnader mellan olika företag. 
 
Vi har valt tre grupper som vi upplever som sammanfattande för olika kategorier av 
faktorer. Vi har dels identifierat en kategori som inriktar sig på människans interaktion 
med systemet. Vi har även en sammanfattande kategori för faktorer som direkt påverkar 
effektiviteten hos organisationen. Slutligen har vi valt att sammanfatta utvärderings-
faktorer som hör till systemets funktionalitet. Syftet med uppdelningen i kategorier är att 
det ska vara lättare att överskåda. Vikten ligger dock vid att undersöka de olika 
utvärderingsfaktorerna i respektive grupp. Vissa utvärderingsfaktorer har slagits samman 
till ett begrepp, då de har en snarlik betydelse. På grund av detta förekommer inte alla 
utvärderingsfaktorer i sammanställningen. 
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• Mänskligt perspektiv: 

o Användarens inställning mot systemet  
o Kunskap om systemet bland ledning och anställda  
o Företagets involvering vid utveckling av systemet 
 

• Organisatoriskt perspektiv: 

o Värdeacceleration 
o Kostnad/förtjänst analys 
o Omstrukturering 
o Beslutsprestanda 
o Värdelänkning 

 
• Funktionellt perspektiv: 

o Kontroller 
o Ökat handlingsutrymme och innovativa funktioner 
o Risk och stabilitet 
o Systemanvändning 
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder vi ska använda oss av, för att nå fram till ett 
resultat. I kapitlet beskriver vi: arbetets forskningsansats, litteraturstudie, datainsamling 
och analysmetod. Avslutningsvis presenteras eventuella brister med den valda 
datainsamlingsmetoden och analysmetoden. 
 

3.1 Forskningsansats 

I denna uppsats avser vi att undersöka hur företag ser på utvärderingsarbeten av 
informationssystem och hur företagen går tillväga när de i praktiken utvärderar sina 
informationssystem. Vi inriktar oss mot utvärderingar som görs i korrigerande syfte. Vi 
kommer att välja lämpliga metoder för att på bästa sätt kunna besvara vår forskningsfråga 
utifrån den ovanstående ansatsen. 
 

3.2 Litteraturstudie 

För att skapa oss en rikare bild över hur utvärderingsarbeten kan gå till startade vi tidigt 
med att studera litteratur och artiklar. Böcker från Luleå Universitets bibliotek, artiklar 
från dels ”Academic Search Elite” och C-uppsatser av andra studenter vid LTU har lånats 
och studerats. 
 
I vår litteraturstudie har vi valt ut ett antal artiklar som vi har ansett vara mest intressanta. 
Dessa artiklar har presenterats i kapitel två, som en sammanfattning där vi lyfter fram 
författarens viktigaste åsikter och slutsatser inom området. Den litteratur och de uppsatser 
vi har läst skall även den sammanfattas och presenteras i kapitel två. 
 

3.3 Datainsamling 

Den empiriska undersökningen skall genomföras mot ett antal företag, som använder sig 
av ett eller flera datoriserade system. Dessa data innehåller företagens synsätt och 
tillvägagångssätt för hur utvärderingsmaterial skall samlas in och utvärderas. 
Datainsamling kan göras på ett flertal olika sätt, beroende vad som skall undersökas och 
vilket typ av resultat som söks (Yin, 1994).  
 
Urvalskriteriet för dessa företag är att de har informationssystem, som vi tror utvärderas 
till en viss del och förhoppningsvis i en större skala. Vi har valt att kontakta företag, som 
vi tror lämpar sig för den undersökning vi vill utföra. 
 
De olika tillvägagångssätten, för att samla data, har både fördelar och nackdelar. Det 
gäller att välja det tillvägagångssätt som till största sannolikhet kan ge svar på 
undersökningens bakomliggande forskningsfråga. De vanligaste tillvägagångssätten för 
att utföra fallstudier på är följande (Yin, 1994): 
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• Intervjuer, genom att samtala med ett eller flera intervjuobjekt. 
 

• Dokumentstudier, dvs. att undersöka tidigare skrivet material. 
 

• Observationer, observera hur en process fortlöper. 
 

• Enkäter, låta många intressenter svara på bestämda frågor. 
 
I vår forskningsansats vill vi undersöka hur företag utför utvärderingar av 
informationssystem och vi vill även få en djupare bild över vilka faktorer, som företagen 
anser vara viktiga och varför just dessa faktorer är viktiga. Datainsamlingen skall 
möjliggöra att vi får svar på våra frågor och att vi får rådata, som är tillräckligt 
övergripande så att den kan ge en djupare förståelse om bakomliggande faktorer till 
varför företagen tänker som de gör. Datainsamlingen är en viktig process för det fortsatta 
arbetet och utan satisfierande rådata är det svårt att gå vidare och komma fram till några 
slutsatser. För att denna datainsamling skall gå bra är det därför viktigt att vi är förberedd 
och att vi har klart för oss hur datainsamlingen och det kommande analysarbetet ska 
genomföras.  
 
Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod, eftersom det ger mycket utrymme att 
ställa följdfrågor och öka förståelsen för intervjuobjektets svar om intervjuerna utförs på 
ett lämpligt sätt (Wallén, 1993). Det stora intresset med denna undersökning är inte bara 
att undersöka hur utvärderingsarbete kan gå till, utan även undersöka bakomliggande 
faktorer för att öka förståelsen för utvärderingar.  
 
Beroende på vilket typ av resultat, som eftersträvas med en fallstudie går det att utföra 
kvalitativa eller kvantitativa metoder (Wallén, 1993). En kvantitativ ansats används då 
fallstudien skall resultera i en mer generaliserad bild över ett problem, medan en 
kvalitativ ansats inte strävar efter att generalisera ett problem, utan istället strävar efter att 
skapa en djupare förståelse för ett problem (Wallén, 1993). Utifrån detta har vi valt en 
kvalitativ ansats, eftersom det passar bättre det syfte vi har med denna uppsats.  
 
Vi har valt att arbeta med semistrukturerade frågor under våra intervjuer. Det på grund av 
att en strukturerad intervju inte ger samma möjlighet att ställa följdfrågor och skapa en 
dialog med intervjuobjektet och på så sätt få en djupare förståelse för bakomliggande 
faktorer (Wallén, 1993). Vi kommer att arbeta med en färdig intervjuguide, med färdiga 
områden och faktorer vi är intresserade att samtala med intervjuobjekten om. I första 
hand skall vi sträva efter att få intervjuobjektet att berätta så mycket själv som möjligt 
och endast ställa följdfrågor, om vi inte är fullständigt nöjda med den information vi har 
fått. Viktigt är dock att vi har vår intervjuguide som en sorts säkerhet. 
 
Vår avsikt har varit att få genomföra våra intervjuer med de IT-ansvariga på de olika 
företagen, eftersom vi antar att de personerna har mest kunskap om vårt område och ger 
oss de mest tillämpliga svaren. 
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3.4 Analysmetod 

Vid analysen vill vi sammanställa den rådata som insamlats vid intervjuerna. Viktigt är 
att vi koncentrerar analysarbetet mot vår forskningsfråga och att vi arbetar med den mest 
relevanta, insamlade rådata. Vi vill att analysen ska möjliggöra för läsaren att förstå och 
jämföra skillnader mellan de olika företagens synsätt att utvärdera sitt 
informationssystem. För att vi skall ha möjlighet att analysera och presentera resultatet 
från den empiriska undersökningen på ett lättförståeligt sätt, är det viktigt att följa en 
lämplig modell för att analysera insamlad data. 
 
Vår analysmodell bygger på egna tankar och är utformad för att underlätta vårt 
analysarbete för att uppnå uppsatsens mål. Nedan följer en övergripande bild över hur 
vårat analysarbete skall gå till: 
 

• Eftersom intervjuobjekten använder olika vokabulär, kan det vara lämpligt att 
använda sig av redan fördefinierade ord för att sammanfatta vissa begrepp. 
Exempelvis kan olika begrepp för användarbelåtenhet förekomma i olika 
intervjuer, därför är det bra att använda ett fördefinierat ord på detta begrepp. 
Rådata blir på så sätt lättare att sammanställa och möjliggör att vi kan jämföra 
resultaten på ett tydligt sätt. 

 
• Vi skall även hitta samband och identifiera mönster inom rådata för specifika 

företag. Detta för att få en djupare förståelse för bakomliggande faktorer. 
Företagens karaktär påverkar företagens synsätt och det kan därför vara intressant 
att få en förståelse, till varför företagen har just detta synsätt och även förstå 
anledningen till möjliga skillnader mellan företagen. 

 
• Intervjuer ger mycket rådata, men allt är nödvändigtvis inte av intresse för vår 

undersökning. Vi vill därför minimera våra rådata och i första hand endast titta på 
data som är relevant. Viktigt är dock att vi inte förkastar all rådata, eftersom viktig 
information kan identifieras i exempelvis sociala faktorer, organisationens kultur 
och annan information, som från början inte sågs som relevant information. 

 
 

3.6 Möjliga brister 

Problem som kan uppstå i och med att vi använder oss av intervjuer är att beroende av 
vilken person, som har möjlighet att närvara vid intervjun, får vi olika typer av svar. 
Detta kan bero på att olika personerna är olika mycket insatta i utvärderingsfrågor. På så 
sätt kan det vara svårt att uppnå god reliabilitet och validitet på insamlad data.     
 
Problem som kan uppstå i vår metod är att det kan vara svårt att få en tillräcklig bild av 
utvärderingen genom att endast intervjua en person på ett företag. Andra risker med att 
förlita sig på en intervjuperson är att personen i fråga inte nödvändigtvis är den mest 
lämpliga personen, inom företaget, att utföra en intervju med. Liknande omständigheter 
kan påverka fallstudiens resultat och ge data, med låg reliabilitet. 
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Det kan bli svårt att sammanställa data, som kommer enbart från utförda intervjuer, hos 
företag av olika verksamhetstyp. Företags skiljda verksamhetsinriktning påverkar 
systemen och dess syften, vilket kan ge en bred och växlande bild över företagens 
utvärderingsarbeten. Detta beror på att företag verksamma i vitt skilda branscher har 
olika krav, kunskaper och erfarenheter av utvärderingar. Dessa skillnader kan försvåra 
analysarbetet, samtidigt som det är intressant att se skillnader mellan olika verksamheter.  
  

3.7 Validitet och reliabilitet  

Vid forskning måste forskaren försäkra sig om att han vet vad han gör. Dels måste 
forskaren vara säker på att det som mäts är det som är avsett att mätas, för det andra 
måste forskaren vara säker på att undersökningen har gått rätt till. Det första kallas 
validitet, det andra reliabilitet. 
 
Wallén (1993) menar att validitet är att mäta det som avses att mätas. Han nämner att 
begreppet validitet har starka kopplingar till statistiken, där validiteten mäts i de 
undersökta variablerna. Validiteten är alltså det mått på överensstämmelse mellan det 
mätinstrument som används och det som avses att mätas. För att få goda chanser till en 
hög validitet gäller det att ha mätobjektet väldefinierat.  Finns en hög validitet blir det lite 
systematiska fel i mätningen. 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet grundar sig ofta på en hög validitet. Det är viktigt att mäta 
rätt variabel, men det är också viktigt att mätningen sker med noggrannhet. Wallén säger 
att reliabilitet är mått på mätinstrumentets pålitlighet. Mätinstrumentet skall inte ge några 
slumpmässiga fel. 
 
 

3.8 Validitet och reliabilitet i denna undersökning 

Eftersom vi har genomfört kvalitativa intervjuer, har vi inte kunnat mäta reliabiliteten på 
ett enkelt sätt. Vi har istället fått försäkra oss om undersökningens tillförlitlighet på andra 
sätt. Patel och Davidson (1994) menar att i intervjusituationer är reliabiliteten relaterad 
till intervjuarens förmåga. Vanliga problem är bedömningsfel, det vill säga intervjuaren 
och observatören gör bedömningar när de registrerar observationer eller svar. 
Förutsättningen för god reliabilitet är alltså att dessa är tränade i att göra bedömningar. 
Vid våra intervjuer var vi alltid båda två närvarande. Detta ansåg vi ökade reliabiliteten 
eftersom vi efteråt kunde jämföra de svar vi noterat. 
 
Patel och Davidson skriver att "reliabiliteten handlar om hur väl instrumentet motstår 
slumpinflytanden av olika slag" och eftersom kvalitativa intervjuer och observationer till 
största delen består av slumpinformation säger det sig självt svårigheten att mäta 
reliabilitet vid dessa situationer. Kvalitativa intervjuer består delvis av missuppfattningar 
och felsägningar, och det blir därför svårt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid 
kvalitativa intervjuer.  
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Validitet kontrollerar om frågan som ställs vid en intervju mäter det den är avsedd att 
mäta, det vill säga validiteten eller giltigheten handlar om sanningen och riktigheten hos 
ett yttrande. Validiteten har alltså att göra med relevansen av insamlad data, för 
undersökningens problemställning. I vårt fall kan vi ställa oss frågan om vi i vår intervju 
ställer sådana frågor som hjälper oss att svara på vår forskningsfråga.  
 
För att åstadkomma en trovärdig rapport ska vi intervjua, den person på de enskilda 
företagen, som vi i samråd med företaget, har ansett vara mest lämplig för den empiriska 
undersökningen.  
 
Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod med en kvalitativ ansats där vi använder 
oss av semistrukturerade frågor, eftersom det ger mycket utrymme att ställa följdfrågor 
och öka förståelsen. En ökad förståelse ger därför den empiriska undersökningen mer 
bäring och en högre validitet och reliabilitet.  
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4 Empiri 

I detta kapitel skall vi sammanställa de utförda intervjuerna. Intervjuerna presenteras 
helt fristående från varandra för att ge en samlad bild över de olika resultaten. Kapitlet 
innehåller presentationer för det tre intervjuer vi har gjort hos Hugosons, Tulldata och 
NEX Resebyrå. 
 

4.1 Intervju hos Hugosons 

Denna intervju är utförd hos Hugosons i Luleå, den 21 april 2004. Intervjun utfördes med 
företagets IT-ansvarige. Företaget är verksamt i charkuteribranschen och använder 
datorstöd i sin verksamhet. Vid intervjun fick vi information om att företaget tidigare 
ingått i större koncern, där det användes ett gemensamt informationssystem. För ett antal 
år sedan stod Hugosons ensamma som användare av detta system och eftersom 
kostnaderna sköt i höjden, var de tvungna att vidta åtgärder. 
 
Det togs då beslut om att nyutveckla ett anpassat informationssystem. Det nya systemet 
är tänkt att innehålla ekonomi-, affärs- och lagerhanteringsfunktioner. System-
utvecklingen påbörjades och systemet implementeras i etapper. En del i 
lagerhanteringssystemet är att de anställda använder sig av handdatorer vid inventering 
och expediering av lagret. Andra delar av systemet är att underlätta kontrollen över 
antalet arbetstimmar bland de anställda, samt övervaka försäljningssiffror och 
marknadens efterfrågan. 
 

4.1.1 Organisatoriskt perspektiv 

Vi fick veta att det viktigaste för företaget med systemet, ur ett organisatoriskt perspektiv, 
är att spara pengar och öka lönsamheten. Ett delmål är att minimera antalet arbetstimmar. 
Det är tänkt att systemet skall möjliggöra att de anställda kan utföra sina arbetsuppgifter 
på ett mer effektivt sätt och på så sätt ska företaget ha möjlighet att minimera de utgifter 
som läggs ut på löner. För att mäta om systemet verkligen uppfyller detta delmål och till 
vilken grad delmålet är uppfyllt jämför Hugosons historiska data mot de senaste 
rapporterna för antalet arbetstimmar. 
 
Systemet är idag inte fullständigt infört, detta på grund av att utveckling tar tid och kostar 
pengar och även att utrustningen kostar pengar. Därför har införseln av systemet skett 
stegvis, vilket har skapat vissa problem, då olika delar av systemet är beroende var 
varandra. Systemet är även tänkt att skapa en struktur genom hela verksamheten, vilket 
skall underlätta arbetet. 
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4.1.2 Funktionellt perspektiv 

Ett viktigt delmål ansåg Hugosons vara företagets leveranssäkerhet. Detta nyckelvärde är 
lätt att kvantifiera och mäta. Systemet innehåller ett antal mätpunkter, som möjliggör en 
kontinuerlig övervakning. Denna funktion var planerad sedan tidigare och ingick i 
systemets kravspecifikation. 
 
Ett annat delmål med systemet är att minska på fel som kan uppstå när produkterna ska 
levereras till kunden. Detta är också förhållandevis lätt att utvärdera. Företaget kan enkelt 
se om antalet felleveranser minskar eller ökar med det nya systemet. 
 
Företaget tar även hänsyn till risker som uppkommer i och med användandet av systemet. 
Det sker ett ständigt samarbete med konsulterna dels för övervakning av systemet och 
dels för support. Den IT-ansvarige har daglig kontakt med konsulterna, för att skapa ett 
tillfredsställande och driftsäkert system.  
 
Intervjun visar även på andra mätpunkter som systemet möjliggjort. Dessa mätpunkter är 
planerade och ingår i kravspecifikationen. Dock har det även uppkommit oplanerade 
mätpunkter och funktioner i systemet. Detta tyder på att företaget har planerat vissa 
framgångsfaktorer redan vid systemets utveckling och att företaget använder dessa 
faktorer vid uppföljningar. 

 

4.1.3 Mänskligt perspektiv 

Hugosons ansåg även användaren skall vara en del av systemets utvärdering. Hugosons 
har som ett led i denna strävan anställt en person som ska finns ute på golvet för att ta 
emot feedback från de personer som arbetar med systemet. Detta för att de anser att de 
anställda bäst ser vilka eventuella brister systemet har och kan på detta sätt 
vidareförmedla dessa synpunkter. Användaren skall tas vara på för att överväga 
förändringar, som i sin tur fungerar i korrigerande syfte. Att Hugosons tar hänsyn till 
användarna beror på att företaget vill skapa en god arbetsmiljö för de anställda, men även 
att det finns i företagets intresse att ta tillvara på denna feedback, eftersom det kan 
generera lösningar på problem, som inte tidigare har uppmärksammats. Detta kan i sin tur 
ge ökad lönsamhet. 
 
 
Sammanfattning av intervjun 
 

• Mål/Resultat kommer från kravspecifikationens huvudmål och uppföljs relativt 
väl. 

 
• Pengar är huvudmåttet för verksamheten, men det är de underliggande faktorerna 

som påverkar detta. 
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• Användarens åsikter och arbetsmiljön övervakas kontinuerligt av en anställd ute 
bland de anställda på golvet. 

 
• Bättre struktur ger bättre kontroll över saker och ting. Här är det svårt att utföra 

kvantifierbara mätningar, istället ger användaren på den positionen feedback. När 
inte hela systemet är i bruk kan inte alla anställda ges komplett information. 

 
• Det tas viss hänsyn till risker och denna övervakning sker kontinuerligt och utförs 

till stor del av företagets konsult 
 

• Flexibilitet eftersträvas till en viss del, men då enligt en fördefinierad plan. Detta 
är viktigt eftersom allt inte implementerats på samma gång. Det är dock även bra i 
andra situationer att systemet inte är flexibelt, eftersom det är bra att vissa regler 
följs genom hela företaget. 

 

4.2 Intervju hos Tulldata 

Vi genomförde vår andra intervju på Tulldata (tullverkets IT-avdelning) i Luleå. Våra 
intervjuobjekt var två stycken utvärderingsansvariga på myndigheten. De berättade bland 
annat om en utvärderingsmodell som de arbetar med för att räkna på nyttan med 
informationssystem. De var i inledningsfasen av utvärderingsarbetet eftersom utvärdering 
av informationssystem är relativt nytt, även hos denna typ av företag. 
 
Personerna vi intervjuade var för tillfället engagerade i en utvärderingsmetod som heter 
PENG (Prioritering Efter NyttoGrunder) (se kapitel 2.6). PENG-modellen baseras på att 
alla faktorer som påverkar verksamheten utvärderas och värderas i pengar. Ett av syftena 
är att kunna ge lönsamhetsfakta innan systemet är infört.  
 
 

4.2.1 Organisatoriskt perspektiv 

Det är den ekonomiska nyttan som Tulldata koncentrerar sig på och den mäts i kronor. 
Utvärderarna räknar samman allt som kan komma att öka intäkterna och alla kostnader 
som det nya systemet medför i utveckling och underhåll. Alla förändringar räknas in, det 
vill säga allt ifrån att systemet exempelvis är så effektivt att tjänster kan rationaliseras 
bort till att personalen trivs bättre med arbetet.  
 
När systemet väl är implementerat sker en utvärdering som jämför det verkliga läget mot 
den beräknade ekonomiska nyttan, denna mätning kallas systembarometer. Analysen som 
utförts i analysfasen av utvecklingsarbetet blir här reviderad. Systembarometern visar 
också på skillnader som måste korrigeras för att ett acceptabelt system ska erhållas.  
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4.2.2 Funktionellt perspektiv 
 
Tulldata nämnd två huvudområden som de tycker är viktiga att mäta och utvärdera och 
som är avgörande för ett systems framgång: 
 
Användningen:  Antalet användare som verkligen använder systemet 
 
Funktionerna:  Används funktionerna som finns tillgängliga? 
 Finns de rätta funktionerna tillgängliga?  
 
Den första frågan är om systemet alls används. De anställda kanske inte har förstått hur 
systemet ska användas och gör istället ”som de alltid har gjort”. Det är också vanligt att 
system har införts av rutin, utan en tillräcklig analys och riskerar därför att glömmas bort.   
 
Det andra området handlar om att funktionerna som finns tillgängliga ska användas för 
att företaget ska ha nytta av dem. Varje funktion som inte används är enbart en kostnad 
för företaget.  
 
Tulldata tryckte på att utvärderingen av informationssystem börjar redan vid analysfasen, 
där kravspecifikationen tas fram. Där specificeras målen som systemet ska uppnå, vilka 
funktioner som ska finnas och hur de ska vara utformade. Här görs också kalkyler på 
kostnad och förtjänst. 
 
För att kontrollera om systemet verkligen gav den nytta som förväntats, används som sagt 
en metod som kallas systembarometern. Här jämförs nyckeltal, som tagits fram före 
systemets införande, med nyckeltal har framkommit efter att systemet har varit i bruk. 
Systembarometern ska svara på frågor av typen: 
 

• Systemets roll och funktion 
• Verkningsgrad 
• Implementeringsgrad 
• Användningsgrad 
• Funktionsgrad 
• Ekonomi/kostnader 
• Nyttoeffekter 
• Risker/möjligheter nu och framåt 
• Analys resultatpåverkan 

 

4.2.3 Mänskligt perspektiv 
 
PENG-modellen används, som det tidigare nämnts, för att räkna in alla förtjänster. Hit 
räknas också sådant som har med den mänskliga sidan att göra. Till exempel att 
personalen känner mindre stress och att det i sin tur påverkar företagets 
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sjukfrånvarokostnader. Subjektiva mätobjekt omvandlas med andra ord till kvantifierbara 
objekt. 
 
Tulldata nämnde att ett viktigt syfte med PENG-modellen är att engagera ledningen. 
Detta för att en engagerad ledning är ett nödvändigt villkor för att företaget 
överhuvudtaget ska satsa på ett nytt system. 
 
 
 
Sammanfattning av intervjun 
 

• Metod (PENG-modellen) för att räkna på kostnader och förtjänster 
 

• Att systemen används och att rätt funktioner finns tillgängliga är det viktigaste för 
tulldata 

 
• Utvärderingen börjar redan i systemutvecklingens analysfas 

 
• Systembarometern är ett metodsteg där målen jämförs med verkligheten efter att 

systemet är implementerat 
 
 

4.3 Intervju hos NEX 

Vår tredje intervju genomförde vi hos NEX resebyrå i Luleå. Även här intervjuade vi 
företagets IT-ansvarige. 
 
NEX har ett affärssystem och ett bokningssystem som är generella för 75 % av alla 
resebyråerna i Sverige. Att systemet inte är utvecklat specifikt för NEX har gjort att de 
har varit tvungna att utföra många justeringar under de tio år som systemen varit i bruk. 
De har kontakt med systemleverantörerna i form av supportstöd.  
 

4.3.1 Organisatoriskt perspektiv 
 
Eftersom resebyråer vanligtvis är små med enstaka kontor och är beroende av 
informationssystem är deras situation annorlunda jämfört med andra företag på många 
sätt. Att NEX skulle vara med om att utveckla ett eget system ansåg NEX vara helt 
uteslutet. Kostnaderna skulle vara allt för stora och vinsten obetydlig. Det faktum att de 
inte har någon IT-avdelning är ett resultat av detta. 
 
Utvärdering görs inte på något formellt sätt hos det här företaget. Funktioner och 
kostnader, i form av inköpspris och licenser, är det viktigaste faktorerna som beaktas när 
de väljer ett nytt system. Det är även viktigt att systemet är möjligt att integrera med 
exempelvis befintliga lönesystem. 
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Eftersom företaget är beroende av vissa system för att kunna kommunicera med olika 
intressenter såsom flygbolag, hotell och andra resebyråer, så är utbildning och ändrade 
rutiner det de kan göra för att användningen av systemet ska fungera på ett bra sätt, vilket 
i sin tur ger dem fördelar i konkurrensen.  
 

4.3.2 Funktionellt perspektiv 
 
För tillfället är företaget i arbete med att leta ett nytt system som ska möta framtidens 
behov på ett bättre sätt. Idag finns det ett behov hos kunder att kunna se statistik över 
resor, exempelvis företag som vill se statistik över sina anställdas resor. Företag har 
också miljöpolicys som gör att de vill ha sådan information. För NEX finns också en 
önskan att kunna ta fram statistik på vilka resor som är populära och vilka kundgrupper 
som köper vissa resor. Detta är tänkt att fungera som ett beslutsstöd för vilka typer av 
resor som det är mest lönsamt att satsa på. 
 
Respondenten tyckte att en nackdel med de nuvarande systemen var att alla funktionerna, 
som systemet tillhandahåller, inte användes på rätt sätt och att vissa funktioner inte 
användes alls. 
 

4.3.3 Mänskligt perspektiv 
 
Företagets utvärdering av systemen sker i form av informella gruppsamtal där åsikter 
yttras om hur systemen fungerar. Dessa åsikter framförs sedan till systemleverantörerna. 
På detta sätt är företaget involverat i systemutvecklingen.  
  
Intervjupersonen tyckte även att det är viktigt att kontinuerligt utbilda och ”fräscha upp” 
de anställdas kunskaper så att företaget får ut det förväntade ur systemen. 
  
NEX har även krav på att systemen ska vara användarvänliga, främst för resesäljarna. 
Konkurrensen från reseförsäljning på Internet är också en anledning till att de vill 
utveckla sig och möta kundernas behov bättre och visa på mervärdet av att köpa resor 
från en resebyrå. 
 
 
Sammanfattning av intervjun 
 

• Generella system för många resebyråer 
 

• Utvärdering i form av gruppsamtal 
 

• Företaget kan bara påverka konsulterna i en liten skala. 
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5 Analys och diskussion 

I detta kapitel skall tidigare presenterade teorier diskuteras och knytas samman med det 
resultat våra intervjuer har gett. Kapitlet är indelat efter de tre grupperna, som vi 
tidigare valt att dela in de utvärderingsfaktorer, som är hämtade från teorin (se kapitel 
3). Var och en av dessa utvärderingsfaktorer kommer att diskuteras och jämföras med 
den information intervjuerna har givit oss. I slutet av kapitlet kommer en avslutande 
diskussion för att presentera mer allmänna upptäckter våran litteraturstudie och 
empiriska undersökning har gett oss. 
 

5.1 Mänskligt perspektiv  

Med det mänskliga perspektivet avser vi utvärderingsfaktorer, hämtade från teorin, som 
direkt har en anknytning mellan systemet och dess användare. Exempel på detta är 
användarens allmänna kunskaper om datorer, men även mer specifika kunskaper om 
systemet. Andra faktorer som ingår i det så kallade mänskliga perspektivet är systemets 
användbarhet, hur involverad företagets personal och ledning har varit vid utvecklingen 
av systemet och användarnas personliga inställning och vilja till att använda systemet och 
dess olika funktioner.   
 

5.1.1 Användarens inställning mot systemet  

Denna utvärderingsfaktor går dels att identifiera i artikeln av Yuthas och Eining (kapitel 
2.7.1). Artikeln har en viss fokus mot beslutstödjande system, men vi anser att denna 
faktor går att applicera i andra sammanhang. DeLone använde i sin artikel från 1988 
(kapitel 2.7.3) en motsvarande faktor i en av sina hypoteser. Dock fick han inget stöd för 
att högre acceptans av datoriserade system bland de anställda, leder till systemframgång. 
DeLones resultat visar på motsatsen till vad många andra författare skrivit och även den 
syn de intervjuade företagen visat på. Det finns flera förklaringar till detta och en skulle 
kunna vara att DeLones undersökning visar på att ett system inte leder till framgång 
enbart av den anledningen att användaren är nöjd med systemet. Ett odugligt system är 
ändå ett odugligt system. 
 
Hugosons ansåg att användaren har en viktig roll för att uppnå systemframgång. Därför 
har Hugosons en anställd, som har i uppgift att lyssna på de anställda och samla in 
feedback om de anställdas inställning för systemet. Detta anser vi vara en bra lösning 
eftersom användaren ständigt är i kontakt med systemet och deras arbete är ofta 
ovärderligt för att systemet skall fungera. Går det att ta vara på feedback och använda 
detta för att korrigera systemet, bör detta göras för att uppnå högre belåtenhet av systemet 
bland de anställda och förhoppningsvis får företaget tillbaka denna investering i en mer 
effektiv personal.  
 
Tulldata pratade inte nämnvärt mycket om systemets användare och deras inställning mot 
systemet. Detta innebär dock inte att de inte ansåg användarna ha någon betydelse. 



 35 

Tulldata poängterade vikten med att få så många användare som möjligt att använda ett 
system. Ett system där endast 10 % av de potentiella användarna nyttjar systemet är oftast 
inte ett lyckat system. I dessa fall bör andra lösningar undersökas. I och med detta tyder 
det på att användarnas inställning för systemet även värderas högt av Tulldata.  
Enligt PENG-modellen (kapitel 2.6) ska allt kvantifieras och värderas i pengar. Om ett 
företag anser att användarnas inställning mot systemet är viktigt för systemet, skall detta 
värderas i pengar. Denna kvantifiering kan vara svår att göra i det här fallet, men enligt 
PENG-modellen skall alltså detta göras. 
 
NEX ansåg att användarnas åsikter bör beaktas och tas hänsyn till. De anordnade möten 
där användarna har möjlighet att framföra sina åsikter och ledningen kan på så sätt vidta 
möjliga åtgärder.  
 

5.1.2 Kunskap om systemet bland ledning och anställda  

Ledningens datorvana och kunskaper om datoranvändning visade sig vara direkt kopplat 
med systemframgång, detta enligt DeLone. En ledning som har goda kunskaper om 
datoranvändning borde rimligtvis ha en bättre överblick över vilka funktioner systemet 
behöver och på så sätt ha möjlighet att planera systemet bättre. 
 
Hugosons nämnde under intervjun att systemet inte gav ett speciellt bra resultat i början 
då systemet hade tagits i bruk. Detta berodde dels på ”barnsjukdomar”, men även på att 
systemets användare ännu inte hade lärt sig använda systemet. Hugosons har till en viss 
del utbildat sin personal för att ge en viss kompetens till de anställda i systemanvändning.  
 
Tulldata använder sig av PENG-modellen, som till stor del är kunskapsfrämjande, 
eftersom den vill engagera och involvera ledningen och i vissa fall systemets användare i 
arbetet med systemet. Ett syfte med PENG-modellen är identifiera alla kostnader och 
förtjänster av systemet och att identifiera möjliga nyttovärden. Detta ger en bred bild över 
systemets användningsområde och ger även en ökad förståelse bland dem, som tar del av 
arbetet med PENG-modellen. 
 
Tulldata nämner inte nämnvärt mycket om användarnas kunskaper. PENG-modellen är 
dock väldigt flexibel och på grund av detta finns det alltid möjlighet att lägga en större 
viktigt på användarnas kunskaper, om arbetet med PENG-modellen tyder på att detta är 
viktigt i det specifika fallet. 
 
NEX menade att användarnas kunskaper om systemet är väldigt betydelsefullt, för att nå 
systemframgång. Utbildning, kompletteringsutbildning och vidareutbildning sker ständigt 
inom företaget. Brister i användarnas kunskaper utvärderas inte enligt någon metod, utan 
bristerna visar sig naturligt i verksamheten och i arbetet med de olika systemen. 
 
Användarnas kunskaper om systemet går även att koppla mot andra faktorer som nämns i 
teorin. Dels nämner Yuthas och Eining systemanvändning. En koppling mellan de 
kunskaper en användare har och användarens förmåga att använda systemet är relativt 
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tydlig. Med godare kunskaper bör användaren kunna utföra uppgifter effektivare, 
exempelvis genom att undvika misstag i arbetet med systemet. 
 

5.1.3 Företagets involvering vid utveckling av systemet 

Hugosons ledning och andra anställda är väl involverade i utvecklingsarbetet dels tack 
vare att de implementerar systemet i omgångar och kan på så sätt komma med synpunkter 
på hur väl systemet fungerar och dels för att den IT-ansvarige har daglig kontakt med 
leverantörerna. DeLone nämner hur viktigt det är att ledningen är med under analys, 
utveckling och införseln av systemen. Eftersom ledningen har mest kunskap om vilka 
krav de har på systemet kan det vara förödande om konsulter får leverera ett system 
enbart efter en kravspecifikation, utan att kunden är med under hela utvecklingsfasen. 
Tack vare den person som vi tidigare nämnt, som finns bland de anställda för att ta emot 
feedback, finns det en kanal mellan arbetarna närmast systemet och konsulterna.  
 
Det finns en skillnad mellan Hugosons och Tulldata i och med att Tulldata utvärderar 
system som de själva utvecklar åt sina egna avdelningar och Hugosons utvärderar system 
som de är med om att utveckla. Denna skillnad gör att utvärderingar går att ses på från 
olika perspektiv. Syftet med båda utvärderingarna är dock att se om systemet uppfyller 
kraven och vidta de förändringar som krävs, vilket gör att vi bortser från denna skillnad.  
 
Ett viktigt syfte Tulldata har med PENG-metoden är att involvera och engagera ledningen 
i de olika tullenheterna i utvärderingsarbetet. Vi anser att ledningen har mest kunskap om 
enhetens verksamhet och kan på så sätt kommunicera de nyckeltal som de tycker är 
viktiga att mäta och kan på så sätt få ett system som passar deras organisation och lättare 
kunna bedöma hur väl systemet uppfyller deras krav. 
 
PENG-analysen blir en naturlig arena där människor från olika håll sammanfogas och 
kan diskutera viktiga saker som persongrupperna var för sig inte har lika lätt att komma 
fram till. 
 
NEX är väldigt lite involverad i utvecklingen av systemen de använder. NEX använder 
sig av köpta system, som är utvecklade för en viss verksamhet. Användningen av dessa 
system är nästan ett måste, eftersom det krävs att resebyråer kan arbeta emot olika 
flygbolag, hotell och andra verksamheter. NEX har möjlighet att ge synpunkter till 
utvecklarna, men det är liten chans att ett problem åtgärdas. Åtgärder sker endast om 
samma problem rapporteras från flera olika resebyråer. 
 
 

5.2 Organisatoriskt perspektiv 

Det organisatoriska perspektivet samlar ett antal utvärderingsfaktorer, som ofta står i 
direkt anknytning mot organisationens mål. Till stor del avser dessa faktorer att mäta 
ekonomiska, kvalitativa eller resurssparande förändringar.  
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5.2.1 Värdeacceleration 

Begreppet värdeacceleration här hämtat ifrån Wards artikel (kapitel 2.7.2). Begreppet 
handlar till stor del om att effektivisera vissa processer för att i sin tur snabba på andra 
processer och på det sättet skapa en sorts kedjereaktion.  
 
Hugosons nämnde att det nya systemet har möjliggjort många nya funktioner, som 
underlättar att övervaka och skapa rapporter över intressanta nyckelvärden. Detta sker 
med automatik och går sedan att använda vid utvärderingar. Detta kan liknas med 
värdeacceleration, eftersom insamlingen av information har automatiserats och på så sätt 
utförs den mycket effektivare och snabbare än tidigare. Informationen blir på detta sätt 
mer korrekt och följer vissa regler, denna information kan i sin tur användas för lämpligt 
ändamål. 
 
Tulldata säger under intervjun att det primära målet med de flesta system är att 
effektivisera vissa processer inom organisationen. Värdeacceleration är ett sätt att 
effektivisera en process och även påverka andra processer. Dock nämner ingen av de 
intervjuade företagen hur utvärdering av just värdeacceleration kan gå till. Det kan vara 
svårt att utvärdera detta begrepp eftersom värdeacceleration till stor del handlar om hur 
en effektiviserad process indirekt påverkar andra processer. Indirekta effekter kan mer 
eller mindre vara dolda och svåra att upptäcka.  
 
För att identifiera dolda effekter är nedanstående fråga användbar:  
 
”Vilka effekter hade det inneburit för verksamheten om systemet inte hade införts?” 
(Fitzgerald, 1998). 
 
NEX poängterade vikten av att deras system följer en ”röd tråd”, där det ingår olika 
kontroller i olika delar av systemet. Uppgifter som anges för en bokning skall inte enbart 
gälla för bokningen, utan även som underlag till statistik och som beslutsstöd. Vi 
identifierar detta som en värdeacceleration, eftersom de olika systemen NEX använder, 
arbetar mot varandra och har funktioner som gör att vissa processer förenklar och snabbar 
upp andra processer. 
 

5.2.2 Kostnads-/förtjänstanalys 

Tulldata nämner kostnads- och förtjänstanalys som ett måste och PENG-modellen 
(kapitel 2.6) går till stor del ut på att utföra dessa typer av analyser och kvantifiera alla 
kostnader och förtjänster till pengar. Fitzgerald (kapitel 2.7.4) poängterar även han, 
vikten av att identifiera alla kostnader och förtjänster. För att göra en övergripande 
utvärdering av ett system bör alla inverkande faktorer räknas med. Den stora svårigheten 
ligger i att identifiera alla dolda kostnader och indirekta effekter, som en systeminförsel 
kan leda till.  
 
Hugosons använder sig av systems kravspecifikation, där det ingår ett antal mål som 
systemet skall uppfylla. Företaget utvärderar sitt system, delvis genom att jämföra 
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historiskdata mot nuläget. Mål som utvärderas på detta sätt inom Hugosons, är 
exempelvis antalet arbetstimmar på olika avdelningar och leveranssäkerhet inom 
företaget.  
 
NEX försöker varken kvantifiera kostnader eller förtjänster i pengar, på det sätt som 
Tulldata och Fitzgerald föreslår. Istället ansåg NEX att investeringar i systemet var 
nödvändigt och att om det finns förfrågningar eller krav, från företagets kunder, så är 
dessa förändringar något, som företaget bör eftersträva. Denna filosofi bygger till stor del 
på att kunderna är viktiga för NEX och att de system NEX använder sig av bör vara 
anpassade för de förfrågningar kunderna kan ställa på denna typ av verksamhet. För 
tillfället planerade NEX att byta affärssystem, till ett annat system som var mer anpassat 
till de krav som ställs i dagsläget, detta på grund av att det nuvarande systemet börjar bli 
gammalt och inte klarar av att uppfylla alla behov.  
 

5.2.3 Omstrukturering 

Omstruktureringar kan resultera i både positiva och negativa effekter. Dels kan det 
innebära kostnader då företaget behöver omstrukturera sin verksamhet eller utbilda 
personal för nya arbetsuppgifter. Omstruktureringar kan även vara bra, exempelvis då 
personal kan användas på ett mer effektivt sätt eller flyttas till uppgifter där det tidigare 
inte funnits tillräckligt mycket arbetskraft. Ward nämner omstrukturering som en faktor 
som bör beaktas vid utvärderingsarbeten.  
 
Hugosons nämnde inte mycket om omstruktureringar i intervjun. De flesta 
arbetsuppgifter påverkas inte på så sätt att omstruktureringar är nödvändiga. Tulldata 
anser att omstruktureringar sker ofta i samband med att nya system införs. Kostnaderna 
för omstruktureringarna ska värderas i pengar och likaså de förtjänster omstruktureringen 
kan leda till med tiden. 
 
Inte heller NEX säger nämnvärt mycket om omstruktureringar. Till en viss del kan det 
krävas att företaget anpassar sig till systemet, genom en viss omstrukturering. Men 
eftersom systemet varit i bruk så länge, har det inte krävts några omstruktureringar på 
länge. Omstruktureringar är dock ett sätt att korrigera problem som uppstått med 
systemet, i situationer då företaget inte har makt att ändra själva systemet. NEX har 
minimalt inflyttande i utvecklingen av sina system och tvingas till att anpassa sina 
arbetsmetoder efter systemet. NEX planerar att byta affärssystem inom 1-2 år och då kan 
omstruktureringar tänkas bli nödvändiga. 
 

5.2.4 Beslutsprestanda 

Detta begrepp är hämtat från Yuthas och Eining (kapitel 2.7.1) och avser till stor del 
prestandan av ett beslut i ett beslutsstödjande system. I många system ingår det 
funktioner som kan liknas med ett beslutstöd. Hugosons använder sig av historisk data 
och inkomna beställningar för att besluta om hur mycket råvaror som skall köpas in och 
vilka produkter som är lönsamma att satsa på. NEX system är till stor del ett 
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beslutstödjande system, som skall underlätta för resesäljarna att skapa kompletta 
bokningar enligt kundernas krav. 
 
Beslutsprestanda kan därför anses som ett intressant mått att utvärdera både hos 
Hugosons och NEX. Ett exempel på hur Hugosons mäter systemets beslutsprestanda är 
genom leveranssäkerhet. Leveranssäkerheten skall ligga på en lagom nivå, för om 
leveranssäkerheten är för låg eller för hög så betyder detta att de besluts som tagits, 
angående hur mycket råvaror som skall köpas in, inte varit lämpliga. Dessa beslut tas 
utifrån den information systemet innehåller och dåliga beslut kan indikera att systemet 
har låg beslutsprestanda för den specifika uppgiften. 
 
Hur beslutsprestanda utvärderas är till stor del beroende av vilken typ av beslut systemet 
utför. Tillvägagångssättet för att utvärdera ett systems beslutsprestanda varierar alltså 
från fall till fall.  
 
Yuthas och Einings artikel, resulterade i slutsatserna att beslutsprestanda, som ett enskilt 
mått, ej var lämpligt för att utvärdera ett informationssystem, utan att andra faktorer 
också påverkar ett informationssystems effektivitet. Ett exempel som nämns i artikeln är 
systemanvändningen. Dessa slutsatser får stöd av de intervjuer vi utfört. Dels nämnde 
Tulldata vikten av att uppnå en hög nivå av systemanvändning, både till antal användare 
och att systemets funktioner användes på rätt sätt.  
 
Att systemet används på rätt sätt var även viktigt hos NEX. Används inte systemet på ett 
korrekt sätt så resulterar detta i att bokningar inte blir kompletta och att informationen i 
ekonomisystemet blir bristfällig. Felaktig användning påverkar på så sätt systemets 
beslutsprestanda.  
 
De andra artiklarna vi använt oss av nämner inte beslutsprestanda som en faktor som bör 
utvärderas. Det går dock att placera in beslutsprestanda som en möjlig förtjänst av ett 
system och Fitzgerald säger att alla förtjänster av systemet skall värderas. Även Tulldata 
säger att alla förtjänster skall identifieras och värderas i pengar. 
 

5.2.5 Värdelänkning 

Begreppet värdelänkning är hämtat från Ward och innebär, på vilket sätt ett system 
påverkar prestandan vid diverse processer inom en organisation, exempelvis genom att ge 
en exakt feedback från andra processer. Exempel på detta är då ett företag har infört ett 
system, som kan skapa tillförlitliga prognoser så att företaget kan förutse en kraftig 
uppgång av försäljningen av en vara. Detta liknar till stor del ett beslutstöd och ligger på 
grund av detta nära begreppet beslutsprestanda, vilket Yuthas och Eining beskriver. 
 
I de utförda intervjuerna kan vi identifiera flera detaljer som kan liknas med 
värdelänkning. Goda datakontroller och felkontroller i systemen skall eliminera möjliga 
fel i den information som lagras och detta resultera, genom värdelänkning, att annat 
arbetet inom organisationen blir lättare. Exempel på detta gick att identifiera både hos 
Hugosons och NEX. 
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Värdelänkning kan ses som effekter av användandet av ett system. Vissa effekter är 
tydliga, medan vissa effekter blir andrahandseffekter, som Fitzgerald skriver om i sin 
artikel. Effekterna är inte alltid lätta att identifiera och härleda till sitt ursprung och detta 
leder till att värdelänkning kan vara svårt att utvärdera. Vi har inte funnit något konkreta 
svar på hur värdelänkning kan utvärderas, varken i teori eller empiri.  
 
Både Tulldata och Fitzgerald talar om att alla kostnader och förtjänster skall identifieras. 
Detta innebär att dolda effekter och andrahandseffekter ska identifieras. Det är dock 
väldigt svårt att identifiera alla dolda effekter, som uppkommer genom 
systemanvändning. 
 

5.3 Funktionellt perspektiv 

Det funktionella perspektivet sammanfattar ett antal utvärderingsfaktorer som undersöker 
ett systems funktionella egenskaper. Funktioner för att skapa ett ökat handlingsutrymme, 
felkontroller och beslutstödjande funktioner bedöms här. Även systemets prestanda, 
snabbhet och stabilitet bedöms genom dessa utvärderingsfaktorer. Tulldata nämner 
systemets funktioner, som en av de två viktigaste aspekterna för ett lyckat system. Ett 
system är uppbyggt av ett antal funktioner av olika typ, för att tillsammans bilda en 
helhet.  
 

5.3.1 Kontroller 

DeLones undersökning (kapitel 2.7.3) visade på att datakontroller i systemet är viktigt för 
att uppnå ett lyckat system. Via god systemplanering, skall en bra kravspecifikation 
skapas. Redan här skall kontroller för systemet ha planerats. Kontroller av olika slag är 
viktigt för att undvika misstag av användarna, exempelvis genom att systemet inte tillåter 
dubbellagringar av information eller att systemet ställer frågor till användaren vid mer 
kritiska moment, för att verifiera användarens kommandon mot systemet. 
 
Det finns tillfälle då det går att se betydelsen av kontroller i systemet och direkta 
kopplingar mot exempelvis värdelänkning, som Ward (kapitel 2.7.2) nämner. Exempel på 
detta är när en användare alltid kan lita på att uppgifter som systemet levererar alltid är 
korrekta, och på grund av att dessa felkontroller kan användaren enklare och snabbare 
kan utföra sina arbetsuppgifter, utan att behöva verifiera de inkomna uppgifterna. 
 
Datakontroller i sig är funktioner i systemet, som förändrar användarens handlings-
utrymme, genom att automatisera vissa processer, som annars tar onödig tid. Fitzgerald 
(kapitel 2.7.4) anser att alla kostnader och förtjänster skall identifierar och detta innebär 
även att eventuella förtjänster av datakontroller, skall utredas för att kunna vägas in i en 
helhetsbild av systemet. 
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NEX sa under intervjun att deras system innehåller till en viss del kontroller för att 
inmatning av felaktiga uppgifter skall undvikas. Dock fungerar inte kontrollerna i alla 
situationer och felaktig användning av systemet kan göra att vissa datakontroller förbigås.  
 
Ett av Hugosons mål med systemet, var att arbetet skall gå snabbare och att användarna 
skall undvika att göra misstag, genom systemets datakontroller. Detta skall exempelvis 
resultera i mer korrekta leveranser och högre leveranssäkerhet, vilket är två exempel på 
faktorer, som passar in i det organisatoriska perspektivet.  
 
Tulldata nämnde inte datakontroller med ord, men enligt PENG-modellen (kapitel 2.6) 
skall förtjänster och kostnader, som uppkommer pga. datakontroller kvantifieras och 
vägas in i en bedömning av systemet. 
 

5.3.2 Ökat handlingsutrymme och innovativa funktioner 

De funktioner som ingår i ett system, är ofta ett stöd för att hjälpa de anställda inom en 
verksamhet att nå verksamhetens mål. Systemet bidrar till ett förändrat 
handlingsutrymme på ett eller annat sätt. Enligt Fitzgerald bör alla tänkbara effekter av 
ett system identifieras. Ett förändrat handlingsutrymme borde rimligtvis påverka 
verksamheten, där vissa effekter är tydligare än andra. Ward nämner innovativ 
utvärdering, som ett tillvägagångssätt för utvärderingar. I och med införseln av ett nytt 
system, möjliggörs ofta ett antal helt nya möjligheter i form av funktioner som finns 
tillgängliga i systemet. Funktioner som inte hade varit möjliga att utföra på liknande sätt 
om inte systemet hade införts. Detta förändrade handlingsutrymme bör undersökas och 
utvärderas. Även här återkommer Fitzgerald, som menar att alla kostnader och förtjänster 
skall utvärderas för att skapa en bra utvärdering av ett system. Även dolda kostnader och 
förtjänster måste tas hänsyn till, för att kunna utföra korrekta traditionella kostnads-, 
förtjänstanalyser, som Ward nämner. 
 
Hugosons tanke med sitt system var att dels att utveckla ett system, som är billigare att ha 
i bruk, men samtidigt har företaget infört nya funktioner, som kan hjälpa de anställda i 
det dagliga arbetet. Många av dessa funktioner var planerade och ingår i systemets 
kravspecifikation. För att testa om dessa funktioner verkligen har den önskade effekten 
arbetar företaget med ett antal nyckelvärden. Exempel på detta är att mäta antalet timmar, 
som det tar att utföra en viss uppgift och även mäta förändringar i företagets 
leveranssäkerhet. 
 
Hugosons menade även att det uppkommer en hel del oförväntade effekter av ett system. 
Vissa är positiva och andra negativa, och dessa upptäcks allt eftersom arbetet mot 
systemet pågår. Oväntade effekter av positiv karaktär tar företaget nytta av, medan 
vetskapen om negativa effekter tas vara på för att i vissa fall kunna förbättra systemet. 
Upptäcks något negativt i systemets funktioner, vägs detta inte in i några matematiska 
beräkningar eller liknande för att värdera problemet. Beroende på om ledningen anser det 
vara värt att rätta till problem eller inte, kan en förbättring komma att ske. Någon 
övergripande metod för att utvärdera systemets funktionalitet existerar alltså inte. 
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NEX ansåg att systemets funktionalitet är ovärderlig i sin bransch. Systemets funktioner 
ger ett ökat handlingsutrymme, som helt enkelt möjliggör att driva företagets verksamhet. 
Utan ett datoriserat informationssystem hade det inte gått att genomföra den verksamhet 
NEX arbetar med. Brister och saknad av vissa möjligheter inom systemet, identifieras vid 
användning av systemet. Eftersom NEX system är en köpt produkt, kan NEX inte ändra 
på något i systemet. Den enda möjligheten till förbättringar är att systemets utvecklare 
öppnar ögonen för systemets brister och åtgärdar detta. NEX har möjlighet att lämna 
förslag på förändringar till tillverkarna. NEX har alltså inget direkt tillvägagångssätt för 
att utvärdera systemets förändring av handlingsutrymme, istället uppmärksammas 
problem, då en användare upplever problem vid användning av systemet. De vanligaste 
åtgärderna för NEX, är att anpassa arbetet mot systemet. 
     

5.3.3 Risk och stabilitet 

Fitzgerald nämner i sin artikel att det ofta föreligger risker med ett datoriserat 
informationssystem. Driftstopp, trasiga komponenter och förlorad data är alla händelser 
som kan kosta mycket för ett företag då det inträffar. Därför föreslår Fitzgerald att alla 
tänkbara risker skall identifieras för att företaget skall ha en möjlighet att främst vidta 
åtgärder för att skydda sig mot dessa risker. 
 
Hugosons är medvetna om att det finns risker med att förlita sig på ett datoriserat system 
och har kontrakt med en konsult, som står för driftövervakning och skall hjälpa till om 
driftstörningar uppkommer. Detta tyder på att Hugosons till stor del tar hänsyn till 
potentiella risker och även är redo att satsa pengar på att avfärda de potentiella riskerna. 
 
Varken NEX eller Tulldata säger nämnvärt mycket om risker och systems stabilitet. Från 
den intervju vi höll med Tulldata går det dock att utläsa att alla potentiella händelser skall 
värderas i pengar, enligt PENG-modellen. Detta bör rimligtvis innebära att även risker 
skall värderas i pengar. Inget av detta säger direkt hur risker skall värderas, men ett 
antagande från våran sida är att, enbart genom att fundera över potentiella risker så tas de 
första stegen mot ett säkrare system. 
 
Det går att anta att i många fall utvärderas och bedöms ett system utifrån det kriteriet att 
allting fungerar som det borde. Verkligheten ser dock inte alltid ut på detta sätt och är 
företaget ej förberedda, kan ett driftstopp slå hårt mot verksamheten. Risker med 
systemet är även lätt att förbise, eftersom exempelvis driftstopp inte sker speciellt ofta, 
utan istället är en oförväntad händelse. Genom att enbart fundera över möjliga risker kan 
företaget identifiera de flesta potentiella risker och samtidigt vidta åtgärder före något har 
skett. 
 
 

5.3.4 Systemanvändning 

Systemanvändning ansåg Tulldata var en av de två viktigaste aspekterna för ett lyckat 
system. Ett informationssystem utvecklas för att användarna skall använda systemet för 
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att underlätta sitt arbete. Systemets funktionalitet är helt ointressant, om användarna har 
valt att inte använda sig av de funktioner, som finns i systemet. Ett systems funktioner 
kan vara hur välplanerade som helst, men så länge ingen väljer att använde dem, är 
systemet ett misslyckande. 
 
Yuthas och Eining (kapitel 2.7.1) har med begreppet systemanvändning i sin 
undersökning. I undersökningen mäter de systemanvändning dels genom att registrera 
antalet rapporter användaren använder sig av för att utföra en uppgift, och dels den tid det 
tar att systemet används för att utföra en uppgift. Yuthas och Einings undersökning 
visade på att det inte var lämpligt att bedöma ett system enbart efter systemanvändning. 
En förklaring till detta kan vara att önskvärt system direkt skall ge eftersökt data, utan att 
användaren behöver leta i olika rapporter och söka i dessa.  
 
Begreppet systemanvändning går även att se på från en lite annorlunda vinkel, nämligen 
hur användaren använder systemet. NEX talade mycket om det endast var användandet 
av systemet, som gick att ändra på i deras verksamhet. Ofta upptäcktes det att användarna 
inte använde systemet helt korrekt och detta korrigerar NEX genom att kontinuerligt hålla 
i utbildning för att undvika felaktig systemanvändning. För att utvärdera den 
systemanvändning som förekom på företaget, använde sig NEX dels av vanliga 
observationer, men även kunde vissa delar av systemet indikera på att någon inte har 
använt systemet på ett korrekt sätt. Exempel på detta är då vissa uppgifter saknas i en 
bokning. 
 
Hugosons system skiljer sig till en viss del från de andra. Många anställda har mer eller 
mindre monotona arbetsuppgifter, vilket möjliggör att systemet kan styra användarna en 
hel del, utan att försvåra för användarna. Effekten av detta blir att systemet endast 
används på ett sådant sätt, som det var planerat, och felaktig systemanvändning 
uppkommer inte lika lätt.  
 
Någon direkt utvärdering av systemanvändningen i företaget har inte Hugosons. Vissa 
funktioner i systemet kan dock indikera på felaktig systemanvändning. Det går 
exempelvis att utläsa av rapporter och andra delar av system att systemet inte kan ha 
använts på ett korrekt sätt. Exempel på detta är då det saknas viss information i systemet, 
vilket är ett tecken på att den användaren, som borde ha matat in denna information i 
systemet inte har gjort det. 
 

5.4 Avslutande diskussion 

En viktig upptäckt har varit att utvärderingsarbetet tycks ha en nära koppling mot 
informationssystemets utveckling och kravspecifikation. Hugosons har i 
kravspecifikationen, för sitt system, ett antal krav med färdiga nyckelvärden, som senare 
används för att utvärdera systemet. Arbetet enligt PENG-modellen, som Tulldata 
använder sig av, startar redan under utvecklingen av ett system. Utifrån PENG-modellen, 
kommer ett antal krav och förväntningar på systemet. Det utförs även en sorts kostnads-
/förtjänstanalys, där alla tänkbara effekter av systemet har värderats i pengar. Tulldata 
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använder de uppgifter PENG-modellen har gett för att skapa en systembarometer, som 
sedan mäter ett antal nyckelvärden i det färdiga systemet.  
 
I början av denna uppsats såg vi utvärderingsarbetet, som något fristående från 
utvecklingen av systemet. Efter att ha genomför vår empiriska undersökning har vi ändrat 
vår syn på detta och anser att förberedelserna för utvärderingsarbetet, till stor del startar 
redan under utvecklingen av systemet. Exempel på detta är att implementera funktioner 
för att mäta nyckelvärden.  
 
Både Ward (kapitel 2.7.2) och Fitzgerald (kapitel 2.7.4) talar i sina artiklar om att ett 
informationssystem bör klassificeras för att en utvärdering skall kunna utföras på ett 
rättvist sätt. Vår intervju med Tulldata gav en bättre förståelse för behovet av att 
klassificera det system som skall utvärderas. Eftersom alla system innehåller olika 
funktioner, ändamål och prioritet så bör även utvärderingar ske på olika sätt. Exempelvis 
så är kravet på systemets stabilitet mycket viktigare i ett kritiskt system än i ett 
beslutstödjande system. Beroende på systemets karaktär, bör utvärderingen av systemet 
skräddarsys efter de krav som ställs på systemet.  
 
Intervjun med Tulldata visade på att svårigheten med fasta utvärderingsmetoder, är att 
system bör utvärderas utifrån systemets förutsättningar och de krav som ställs på det 
specifika systemet. En fast metod möjliggör alltså inte en rättvis utvärdering av ett 
specifikt system. 
 
Genom denna uppsats har vi identifierat ett antal olika faktorer, som olika författare 
nämner. Vi upplever att många av dessa faktorer påverkar varandra. Yuthas och Eining 
(kapitel 2.7.1) drog slutsatsen i sin artikel att användarnas belåtenhet, systemanvändning 
och beslutsprestanda, enskilt inte var lämpliga mått för att utvärdera ett 
informationssystem, men att om dessa tre faktorer vägs samman i en utvärdering ger det 
ett resultat med relativt hög reliabilitet och validitet. Tulldata nämnde under intervjun att 
de två viktigaste aspekterna för ett lyckat system är systemanvändning, dvs. att systemet 
verkligen används fullt ut. Den andra viktiga aspekten är systemets funktioner och att 
systemet verkligen har den funktionalitet, som behövs för att användaren skall kunna 
utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Vad dessa två källor har sagt stämmer relativt bra mot den gruppering vi har placerat in 
de undersökta utvärderingsfaktorerna i. Det går att antaga att god systemanvändning av 
ett system med god funktionellitet, leder till ett lyckat system, som både möjliggör 
effektivare arbete, sparar resurser och ökar företagets förtjänster. Dessa resultat faller alla 
in under faktorer som nämns under det organisatoriska perspektivet. 
 
I syntesansatsen (kapitel 2.3) väljer vi att placera in de tre perspektiv vi har arbetat med i 
denna uppsats. Det mänskliga och det funktionella perspektivet har direkt inverkan på det 
organisatoriska perspektivet. För att uppnå förändringar i det organisatoriska 
perspektivet, krävs det ofta förändringar antingen i det funktionella perpektivet eller i det 
mänskliga perspektivet, eller båda. Exempel på detta är NEX, som enbart anser sig kunna 
förändra arbetet mot systemet, det vill säga i det mänskliga perspektivet. 
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Syntesansatsen går även att jämföra med Yuthas och Einings resultat, där de tre olika 
faktorerna i samspel med varandra, anses som ett lämpligt tillvägagångssätt för att 
utvärdera ett system. Vår tolkning av syntesansatsen får även stöd av Tulldata, som 
menade att de mänskliga och funktionella perspektiven är det viktigaste för att uppnå 
systemframgång. Syntesansatsen förklaras i nedanstående bild: 

 
Undersökningen i denna uppsats är utförd hos tre företag, verksamma i olika branscher. 
Det har visat sig att system med olika behov och användningsområden tycks behöva 
utvärderingsmetoder av olika slag. Detta förespråkar även författare, som exempelvis 
Fitzgerald (1998), som talar om att systemen först måste klassificeras, innan en 
utvärdering kan starta. En intressant tanke är att fråga sig hur utvärderingsarbetet går till i 
andra företag, som är verksamma i andra typer av branscher. 
 
Det är troligt att utvärderingsmetoder ser väldigt olika ut beroende på företagens 
arbetsuppgifter, behov och verksamhetsstruktur. Detta lämnas som tankeställare, då 
denna uppsats är utförd för att ge en viss insikt i hur utvärderingar av datoriserade 
informationssystem kan utföras. Viktigt vid en utvärdering är dock att ta hänsyn till just 
det system, som skall utvärderas och forma utvärderingsmetoden efter detta system. 
Denna uppsats ger inte några fullständiga lösningar på hur datoriserade 
informationssystem skall utvärderas, utan istället presenteras de metoder våran empiriska 
undersökning visat på och metoder som teorin skriver om. 
 

Mänskligt 
perspektiv 

Organisatoriskt 
perspektiv 

Funktionellt 
perspektiv 

 
Resultat 

Figur 5.1 Syntesansatsen (Stevrin, 1991) med de tre perspektiven, som används i denna 
uppsats. 
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6 Slutsatser 

Det har visat sig via denna undersökning, att utvärderingar av informationssystem inte är 
något fristående i systemutvecklingsprocessen, vilket var vår första tanke. Istället har det 
visat sig att planeringen för ett kommande utvärderingsarbete, påbörjas samtidigt som 
utvecklingsarbetet startar. På Tulldata fick vi förklarat för oss att utvärderingsarbetet, 
enligt PENG-modellen, redan börjar analysfasen i utvecklingsarbetet. Även Hugosons 
planerade för sitt utvärderingsarbete under utvecklingen av systemet, då vissa 
nyckelvärden togs fram och vissa kontrollfunktioner implementerades. 
 
Vi har även noterat att det är mycket ovanligt att det utförs formella utvärderingar av 
informationssystem. Företagen följer upp vissa nyckelvärden, medan andra typer av 
brister endast uppmärksammas, då någon användare stöter på problem. En anledning till 
varför det inte finns någon formell metod, som gäller alla informationssystem, förklarar 
Fitzgerald (1998), Ward (1990) och Tulldata genom att säga att alla system är unika. 
System kan klassificeras beroende på sin funktionalitet. Beroende på denna klassificering 
krävs det att systemen utvärderas på olika sätt. Informationssystem kräver speciellt 
anpassade utvärderingsmetoder, till det specifika systemet. 
 
Vi har via vår empiriska undersökning sett att många av de utvärderingsfaktorer, som 
nämns i teorin, förekommer i utvärderingsarbetet hos de företag vi har förfrågat. Från det 
mänskliga perspektivet var alla de förfrågade företagen ense om att användarens 
inställning mot systemet är en viktig faktor för att nå systemframgång. Hugosons och 
NEX utvärderar detta genom att observera arbetet mot systemet och lyssna på vad 
feedback från användarna. Både Hugosons och NEX ansåg till en viss del även att 
systemets användbarhet är viktigt, eftersom det är tänkt att systemen skall möjliggöra att 
arbetet kan utföras snabbare och effektivare. 
 
Dessa två företag sa också att kunskap om systemet inom företaget var viktigt och 
eftersträvade att skapa en hög kunskapsnivå inom företaget med hjälp av utbildning. 
Utvärdering av kunskapsnivån inom företaget utfördes främst genom observationer och 
feedback från de anställda, men även i vissa fall kan systemet ge feedback om att 
användarna saknar kunskap, på grund av att en funktion inte är korrekt utförd. 
 
Vår empiri gav minst information om företagens synsätt på det funktionella perspektivet. 
Funktionalitet är så klart viktigt för ett system, men inget av företagen gav information 
som behandlade utvärderingsarbetet kring systemets funktionalitet. Vi kunde dock 
identifiera att kontroller, ökat handlingsutrymme, systemets stabilitet, riskhantering och 
systemanvändning var funktioner som var viktiga eller förväntades av systemet. 
 
Det organisatoriska perspektivet innehåller faktorer som är starkt förknippade med 
företagets mål och förväntningar. Både Hugosons och NEX arbetar en del med nyckeltal 
eller specifika värden, som systemet övervakar. Exempel på hur övervakningen kan gå 
till är att systemet kan visa både historisk data och nuvärden. Dessa går att jämföra mot 
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varandra för att se om det blivit en förbättring eller försämring. Tulldata förespråkade en 
systembarometer för ständig övervakning av ett urval av nyckelvärden. 
 
Tulldata använder sig av PENG-modellen som till stor del är en kostnad/förtjänst analys, 
där alla tänkbara kostnader ställs mot alla tänkbara förtjänster. För att göra detta möjligt 
kvantifieras alla förekommande effekter i pengar. 
 
Ett vanligt förekommande problem är att omstrukturering, värdeacceleration och 
värdelänkning ofta är komplexa och det är svårt att kartlägga alla de effekter en 
förändring har medfört. Det är lätt att dolda effekter förbigås, även kvantifiering av dessa 
effekter kan vara svåra. 

 
Relationen mellan de tre perspektiven, som vi har valt att dela in de förekommande 
utvärderingsfaktorerna i, visar på att det mänskliga perspektivet och det funktionella 
perspektivet, är starkt drivande och påverkar det organisatoriska perspektivet. Det 
organisatoriska perspektivet är i sin tur det som företaget ser som det primära syftet för 
systemet, medan det mänskliga och funktionella perspektivet är av mindre betydelse då 
organisationens verksamhets mål uppnås. I figur 5.1 illustreras detta synsätt enligt 
syntesansatsen (Stevrin, 1991). Detta synsätt väcktes vid intervjun med Tulldata, nämnde 
vikten av systemet verkligen används och att systemet innehåller rätt funktioner. Det är 
detta som påverkar systemets resultat enligt det organisatoriska perspektivet. 
 
För att förbättra ett system kan företaget förändra användningen av systemet eller 
systemets funktionalitet. Exempel på detta är NEX, som endast kunde påverka 
användningen av systemet. Att ändra funktionaliteten av ett system är ofta svårare, då det 
kräver mer planering och resurser. 
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7 Metoddiskussion 

I denna uppsats är det utfört en empirisk undersökning. I syfte att kunna presentera ett 
trovärdigt resultat är det viktigt med god reliabilitet och validitet, som vi nämnt tidigare 
(kapitel 3.8). Vissa åtgärder som vidtagits för att uppnå detta beskrivs i kapitel 3 och 
motiverar även vårt val av tillvägagångssätt för arbetet med denna rapport. 
 
I vår empiriska undersökning försökte vi följa vår frågemall så gott det gick. Dock var 
frågemallen ej i fokus vid vår intervju hos Tulldata. Då de intervjuade, mer eller mindre 
höll en ”föreläsning” för oss, där PENG-modellen blev presenterad. Detta har medfört att 
resultatet av de tre intervjuerna blev svårare att sammanställa. Vi har dock försökt att 
presentera de tre resultaten på ett sådant sätt att det blir lätt överskådligt och enkelt att se 
likheter och skillnader. 
 
Resultatet hade troligen varierat om vi hade utfört fler intervjuer eller intervjuat andra 
företag. Syftet med denna uppsats var dock att presentera hur utvärderingsarbetet av 
informationssystem kan gå till. Detta skall även jämföras mot vad teorin säger. Vi tycker 
att vi har uppnått detta syfte, men vill även poängtera att alla system är unika och bör 
behandlas därefter. 
 
Vi anser att denna rapport uppnår de krav och mål vi har arbetat mot. Eftersom området 
är väldigt brett och kan variera mycket, kan vi endast presentera det resultat våra 
intervjuer har givit oss.  
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Bilaga 1 - Frågemall 
Allmän presentation där vi berättar om våran uppsats, vårat syfte och att vi vill. Vi ska 
koncentrera oss på utvärderingar av informationssystem som görs i korrigerande syfte 
etcetera. 
 
Allmänt: 

• Vad arbetar företaget med? 
 
• Vilka informationssystem har ni inom företaget? (Bestämma vilket vi ska 

koncentrera oss på!) 
 

• Hur länge har systemet varit i bruk? 
 

• Hur upplevs systemet på arbetsplatsen? 
 

• Vilken syn har företaget på att utvärdera informationssystem efter att det har 
tagits i bruk? 

 
• Har företaget utvärderat informationssystemet? 

 
Metoder för utvärdering: 

• Följer företaget någon formell metod för utvärdering av sina informationssystem? 
 

• Samma som för ”vanliga” förändringar? 
 

• Faktorer som är viktiga vid era utvärderingar? Vad tittar ni på? 
 

• I verkligheten då? Utförs utvärderingar som det är planerat? 
 

• Egenutvecklad metod eller bygger den på någons forskning? 
 
Allmänt om utvärderingar: 

• Vem utför utvärderingar?´ 
 
• Vilka faktorer anser företaget är viktiga för ett informationssystem? 
 

- Användarens åsikter (om omstruktureringar, uppskattas det?) 

- Mål / resultat 

- Värdeacceleration (snabba upp vissa P.  kedjereaktion) 

- Värdelänkning (ta vara på det företaget har och göra det  bästa 
möjliga) 
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- Räkna resultatet enbart i pengar 

- Utföra uppgifter snabbare (effektivare) 

- Utföra uppgifter bättre, billigare (efficiency) 

- Skapa bättre arbetsmiljö 

- Stöd vid beslut 

- Förtjänster kontra kostnader 

- Användarnas kunskap om systemet/datorer 

- Risk 

- Flexibelt att ”bygga” vidare på systemet 

- Korrekt och snabb information  effektivare beslut 

 
• Har företaget någon kontakt med utvecklarna efter leverans… support, 

förbättring, utvärdering 
 
  
 

 


