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SAMMANFATTNING 
 
Med denna uppsats ville vi försöka utröna om det verkligen förhåller sig så att företag 
anskaffar IT-system utan att göra någon ordentlig analys av de problem eller behov som 
förorsakat anskaffningen eller om de följde de metoder och modeller som finns 
tillgängliga för att komma fram till ett beslut om anskaffning av ett IT-system.  Vi 
utförde vår undersökning vid tre produktionsföretag som hade anskaffat liknande 
system. Vid vår analys valde vi att applicera förändringsanalysmetoden, FA/SIM och 
Simons vedertagna beslutsprocessmodell på det empiriska materialet. Efter denna 
analys kom vi i vår undersökning fram till slutsatsen att företag har klart för sig vilka 
problem de vill åtgärda och vilket mål de har med anskaffningen av systemen men att 
det finns brister i formulering och utvärdering av åtgärder samt utvärdering av alternativ 
till anskaffningen och valet av system. 
 
 
Nyckelord: företag, IT-system, förändringsanalys, beslutsprocess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
ABSTRACT 
 
With this essay we wanted to try to find out whether it is a fact that companies do 
acquire IT-system without doing any proper analysis of the problems or needs that 
caused the acquirement or if they followed the methods and models that are available 
for making a decision about an acquirement of an IT-system.  We performed our survey 
within three production companies that had acquired similar systems. At our analysis 
we chose to apply the method for change analysis, FA/SIM and Simons accepted 
decisions-process model at the empirical material. After this analysis, we reach the 
conclusion in our research that companies are aware of what problem they want to take 
care of and the purpose they have with the acquirement of the system but that there is 
insufficiencies in formulation and evaluation of taking measures together with the 
evaluation of alternative to the acquirement and the selection of system.  
 
 
Key-words: companies, IT-system, change analysis, decision-process 
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1 INLEDNING 
 
 
 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
 
Arbetet ett företag lägger ner för att komma fram till ett beslut om en större investering i till 
exempel nya maskiner är oftast omfattande och ett resultat av ett strukturerat arbete med klara 
strategier för att i största möjliga mån uppfylla behovet som orsakade anskaffningen. Däremot 
har en investering i informationsteknologi av olika anledningar inte setts som vanliga 
investeringar utan ofta genomförts utan en ordentlig utvärdering1.  Enligt Remenyi et al kan en 
förklaring till detta kan vara ledningens bristande kunskap om IT men också att den specifika 
nyttan av informationssystem har varit svår att sätta fingret på. Vissa företag har tagit ett 
strategiskt beslut för att uppmuntra användning av datorteknologi och i sådana fall kan 
villkoren för att godkänna anskaffningen av ett nytt system vara mindre stränga eller det kan 
vara lägre krav på att anskaffningen av systemet skall generera vinst än de krav som ställs för 
andra investeringar2.  
 
Av ovanstående framgår det att det kan vara problematiskt att fatta beslut om anskaffning av 
informationsteknologi. Remenyi et al påstår att det vid IT-anskaffningar finns det ett stort 
antal leverantörer och system att välja mellan. Samtidigt har ledningen oftast inte någon riktig 
kunskap eller förståelse om IT och detta kan förorsaka att företag införskaffar system som inte 
infriar de förväntningar som företaget har på systemet3. Att införskaffa ett system till en 
verksamhet medför att någon form av beslut måste fattas och enligt den klassiska beslutsteorin 
sker beslutsprocessen helt rationellt och man har fullständig information samt kännedom om 
alla lösningsalternativ. När man sedan har all denna kunskap kan man välja den mest optimala 
lösningen4. Fattas beslut inom företag i enlighet med de teorier som finns om beslutsprocesser 
eller fattas beslut på andra grunder än vad dessa teorier anger?  Har de utvärderat olika 
alternativ innan beslutet om anskaffningen fattades?  
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur beslutsprocessen som föregår en 
anskaffning av ett IT-system går till. Syftet är också att undersöka hur processen avseende 
utvärdering och val av system i ett företag genomförs. 
 
Vår undersökning kommer att ha fokus på beslutsprocessen vid anskaffning av ett system och 
för att undersöka detta har vi har valt att utgå från ett antal beslutsprocessteorier som 

                                                 
1 Remenyi, D., Money, A., Twite, A., (1995).  The Effective Measurement and Management of IT Costs and 

Benefits 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Edlund, Högberg, Leonardz., (1999). Beslutsmodeller – redskap för ekonomisk argumentation s. 24 
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förespråkar begränsad rationalitet. Med beslutsprocessen menar vi processen från att ett 
företag upptäcker ett behov av en förändringsåtgärd till dess att ett beslut om att åtgärda 
behovet genom att anskaffa eller inte anskaffa ett system är taget samt processen som 
inbegriper utvärdering och val av system. IT-system definierar vi i det här fallet som ett 
system som på något sätt underlättar produktionen genom att tillhandahålla information.  
 

 

1.3 Avgränsningar 
 
Vår undersökning kommer att avgränsas till tre producerande företag som anskaffat 
produktionsövervakningssystem. Vi kommer inte att belysa några ekonomiska aspekter i 
undersökningen då vårt syfte inte är att se huruvida införandet av de nya systemen resulterat i 
en vinst eller förlust för de aktuella företagen. 
 

 

1.4 Disposition 
 
För att tydliggöra hur vi har lagt upp arbetet med denna uppsats visar vi här nedan grafiskt hur 
vi valt att disponera vårt material. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1.1: Grafisk redovisning av disposition 

 
I kapitel två redovisar vi den förändringsanalysmetod och beslutsprocessmodell vi använt oss 
av för att få en teoretisk grund att stå på när det gäller vår undersökning. I kapitlet redogör vi 
även för olika beslutsprocessteorier. Kapitel tre innehåller redovisning av vald metod samt en 
metoddiskussion där vi redogör för hur vi valt företag, genomfört intervjuerna samt hur vi 
sammanställt och analyserat vårt material. I kapitel fyra ger vi en kort beskrivning av de 
företag som ingick i undersökningen samt redovisar det empiriska materialet som vi fick vid 
våra intervjuer med personal involverade i beslutsprocessen. Det empiriska underlaget 
omfattar personalens redogörelse av hur anskaffandet av system hade gått till. I kapitel fem 
har vi redogjort för vår analys och där har vi redovisat analysen av intervjuerna vid företagen 
efter de teman som vi har valt att dela upp vår undersökning. Det sista kapitlet innehåller de 
slutsatser vi har kommit fram till samt våra egna reflektioner med denna undersökning.  

 EMPIRI ANALYS SLUTSATSER  TEORI METOD 

PROBLEMOMRÅDE 
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2 TEORI 

 
 
 
 
I teorikapitlet kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vår 
undersökning. Eftersom en anskaffning av ett IT-system medför en förändring för den berörda 
verksamheten redogör vi för en förändringsanalysmetod.  En förändringsanalys är dessutom 
en sorts beslutsprocess för att ta fram ett beslutsunderlag varför vi även beskriver olika 
beslutsprocessteorier5.  
 

2.1 Beslutsprocessteori 
 
Beslutsprocesser inom företag är vanligt förekommande aktiviteter och framställs ofta som en 
process av valalternativ. Genom besluten väljer man vad som skall utföras. De olika stegen i 
beslutsprocessen anses vara en metod för att komma fram till det bästa alternativet och teorier 
om olika beslutsprocesser och hur man skall gå tillväga för att på bästa sätt fatta beslut 
existerar i stor omfattning6.  
 
Beslutsfattande sker alltid i ett visst sammanhang – i en viss omgivning eller under vissa 
omständigheter – och vad vi väljer beror bland annat på hur vi uppfattar denna omgivning.  
Enligt Edlund et al kan vi lägga tonvikten på de särskilda problem som uppstår när det är en 
grupp av individer (en organisation) som skall fatta ett beslut jämfört med när det är en individ 
som skall fatta ett beslut. Vi kan antingen undersöka hur olika personlighetstyper fattar beslut 
eller hur en beslutsfattande grupp gör det. Vi har i vår undersökning valt att studera hur 
beslutsfattande grupper i företag fattar beslut gällande systemanskaffningar. När man studerar 
detta fenomen utgår man från sådana beslut som bör fattas på ett medvetet sätt och där uttalade 
uppfattningar om önskvärda konsekvenser av beslutet spelar en stor roll. Om så är fallet finns 
det en mängd metoder och modeller som kan vara till stor hjälp för att fatta beslut eller för att 
komma fram till ett underlag för att fatta beslut7. Vi kommer i följande avsnitt att redogöra för 
normativa/deskriptiva modeller samt Simons beslutsprocessmodell. 
 
 

2.1.1 Normativa/Deskriptiva modeller och beslutsfattande 
 
Man skiljer på två olika modeller i beslutsprocessteorin, normativa och deskriptiva. Normativa 
modeller bygger oftast på ideala föreställningar om hur beslut bör fattas för att åstadkomma 
bästa möjliga resultat. Den klassiska beslutsteorin menar att beslutsprocessen sker helt 

                                                 
5 Goldkuhl & Röstlinger., (2000), Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 

förändringsbeslut 
6 Edlund, Högberg, Leonardz, (1999). Beslutsmodeller - redskap för ekonomisk argumentation 
7 Ibid.  
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rationellt och att man har fullständig information samt kännedom om alla lösningsalternativ. 
När man sedan har all denna kunskap kan man välja den mest optimala lösningen8. Detta gör 
att dessa modeller blir ganska teoretiska eftersom de bygger på ett orealistiskt antagande att 
människan har kännedom om alla sina värderingar9. Ett exempel på en normativ modell är den 
rationella beslutsmodellen: 
 
 

Problem Handlingsalternativ Konsekvenser Val   
 
 
 

Mål Lösning  

 

Figur 2.1: Den rationella beslutsmodellen Källa: Edlund et al, (1999). Beslutsmodeller s. 24 

 
 
Det ligger ett flertal antaganden bakom denna modell. Det övergripande antagandet är att 
beslutsprocessen har ett systematiskt och sekventiellt förlopp, man tar endast ett steg i taget. 
Förutom det antas att mål formuleras innan handlingsalternativen tas fram. Den rationella 
beslutsmodellen antar att det går att fastställa entydiga mål för beslutsfattandet, men i 
praktiken så är detta antagande oftast orealistiskt. Det existerar oftast flera mål som är 
formulerade på flera sätt (till exempel kostnad, storlek, service, prestanda, kvalitet och så 
vidare) och de står ofta i konflikt med varandra (till exempel låg kostnad kontra hög kostnad). 
I en organisation formuleras också målen olika detaljerat på olika nivåer, till exempel 
strategiska, taktiska och operativa mål och olika avdelningar tenderar att prioritera sina egna 
mål. Detta försvårar beslutssituationen ytterligare. Dessutom antas identifiering av 
konsekvenser ske innan kvantifieringsfasen10, som i sin tur antas äga rum före 
värderingsfasen11.  
 
Det man kan vara kritisk mot i den normativa modellen är att det förutsätts att mål, 
värderingar och fakta går att hålla isär12. Att fatta ett beslut blir med denna modell en rationell 
tankeprocess där den information som finns tillgänglig behandlas logiskt med hjälp av givna 
beslutsregler. Det finns beslut som fattas på detta sätt i verkligheten, så kallade 
programmerade (rutin-) beslut. I en verklig beslutssituation är däremot modellen problematisk 
och ger därför en dålig bild av hur beslutsfattande egentligen går till. Brunsson menar på att 
studier av beslutsfattande i praktiken visar att verklighetens beslutsfattare inte följer denna 
modell och att de flesta beslutsprocesser uppvisar klara irrationella drag13.  
 

                                                 
8 Edlund, Högberg, Leonardz., (1999). Beslutsmodeller – redskap för ekonomisk argumentation  
9 Brunsson, N., (1998). Organisationsteori på svenska 
10 Handlingsalternativens konsekvenser beskrivs i siffror 
11 Beslutsfattaren/fattarna vet i denna fas åt vilket håll hon/han/de vill gå(mål) och kan värdera hur långt åt det 

hållet man har kommit, t. ex. i kronor 
12 Brunsson, N., (1998). Organisationsteori på svenska 
13 Ibid. 
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Enligt Brunsson erbjuder normativa beslutsteorier både goda råd och sofistikerade resonemang 
om hur en beslutsprocess skall utformas för att ge de rätta valen. Råden handlar om hur man 
som beslutsfattare skall bli mer rationell. När man använder sig av en rationell beslutsprocess 
skall man känna till och utgå från sina värderingar och väga dessa mot varandra för att kunna 
undersöka alla relevanta handlingsalternativ och konsekvenser för att på detta sätt avgöra valet 
av beslut. Att detta skall ske är enligt Brunsson mindre troligt eftersom beslutsfattarna ofta 
inte är på det klara med vad de vill, och att de dessutom undersöker för få alternativ och har 
svårt för att jämföra konsekvenser. Det finns enligt Brunsson klara regler i beslutsfattande men 
menar samtidigt att många bryter mot dessa och att det finns flera orsaker till detta. En av 
orsakerna antar han är att en beslutsprocess kanske ibland handlar om andra saker än val14. 
Brunsson hävdar emellertid att en rationell beslutsmodell inte skall avfärdas då syftet med en 
sådan är att beslutsprocessen skall leda fram till ett optimalt beslut;  
 

”Om syftet med beslutsfattandet är att välja det 
bästa alternativet finns det inget skäl att inte försöka 
följa de rationella normerna, även om det inte alltid 
är möjligt att lyckas15.” 

 
 
Deskriptiva modeller av beslutsfattande tar hänsyn till komplikationer som faktiskt uppstår i 
en verklig beslutssituation och hur dessa hanteras. Det är till exempel inte realistiskt att ha 
”högsta möjliga måluppfyllelse” som grund för beslut utan man nöjer sig istället med en viss 
”acceptabel nivå”. I praktiken har man ett satisfierande beteende när man fattar beslut och 
anledningen till ett sådant beteende är vår begränsade förmåga att hantera information och de 
kostnader som är förknippade med att samla in information. Detta beteende kan exemplifieras 
med att när man har hittat ett handlingsalternativ som antas ge godtagbara konsekvenser väljs 
också det alternativet16. Detta satisfierande beteende kan ge negativa konsekvenser eftersom 
det kan vara svårt att vara säker på att man har nått den mest optimala lösningen eftersom 
människans ”acceptabla nivå” tenderar att variera17. 
 
 

2.2 Simons beslutsprocessmodell 
 
En deskriptiv modell som grundar sig på begränsad rationalitet är Herbert Simons 
beslutsprocessmodell. Med begreppet ”begränsad rationalitet” menar Simon att människan 
fattar satisfierande snarare än optimala beslut. Modellen består av tre faser; analys, design och 
val. En ytterligare bearbetning av modellen har skett och innebär att modellen nu även 
innefattar även en fjärde fas, implementation. Modellens första steg innebär att man analyserar 
den problematik som finns för att ta reda på vad som är problemets natur samt dess yttringar. 
Vid komplexa problemställningar bör man bryta ner problemet i mindre delar så att överblick 
skapas. Vem eller vilka som äger problemet är dessutom viktigt att ta reda på. Om ingen äger 

                                                 
14 Brunsson, N., (1998). Organisationsteori på svenska 
15 Brunsson, N., (1998). Organisationsteori på svenska s. 46 
16 Edlund, Högberg. Leonardz,(1999). Beslutsmodeller- redskap för ekonomisk argumentation  
17 Brunsson, N., (1998). Organisationsteori på svenska 
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problemet är det omöjligt att lösa, man kan då endast bemöta konsekvenserna av den 
problematiska situationen18.  
 
Modellens andra del, design, innebär att man skall ta fram olika handlingsalternativ. Alla 
alternativ skall utvärderas innan man gör sitt val. Simon menar att vanligast är att människor 
gör utvärderingar sekventiellt, medvetet eller omedvetet. Detta får då enligt Simon till följd att 
människan tenderar till att omedvetet låsa sig fast vid det första alternativet och enligt honom 
nöjer man sig med ett satisfierande alternativ istället för att vara rationell. Vidare menar han 
att man inte i nog stor utsträckning utvärderar olika alternativ sinsemellan utan istället 
fokuserar på att uppnå sin egen uppsatta ambitionsnivå19.  
 
I det tredje steget, att välja det lämpliga tillvägagångssättet bland de alternativ som står till 
förfogande, finns det en fara för att man nöjer sig med ett sämre alternativ. Simon pekar på att 
om personerna inblandade i utvärderingen av de olika valmöjligheterna upplever det som 
enkelt att hitta fördelar i en av dessa valmöjligheter så höjs dennes motivation inför just detta 
alternativ. På samma sätt menar Simon att det spelar in om inblandade personer till en början 
upplever det som svårt att direkt hitta fördelar hos ett av alternativen, då sänks motivationen 
till att välja just det alternativet. Det ligger en fördel i att kunna se till helheten och vad det 
valda alternativet i stort kan medföra och inte stirra sig blind på detaljer20. 
 
Ett fjärde steg, implementering, har senare lagts till modellen. Vi har valt att inte beskriva 
detta steg närmare då vår undersökning inte omfattar denna del av en förändring i en 
verksamhet. 
 

2.3 Kritik mot den rationella modellen 
 
Enligt Easton tar inte den rationella beslutsmodellen hänsyn till faktorer som begränsar 
möjligheten att välja mellan olika handlingsalternativ. Individer som fattar beslut arbetar inte i 
ett vakuum utan påverkas av sin omgivning21.  
 
Smith och May menar att den rationella beslutsmodellen är en utopi; 
 

”The model represents, perhaps, the planner's dream 
but in real world it is argued, ends are not that clear, 
decisions are not that neat and evaluation are not 
that systematic22.”  

 
Ytterligare kritik mot modellen har framförts av Lindblom som menar att den är alltför statiskt 
och separerar mål och medel, värden och beslut samt fakta och värderingar. Lindblom menar 

                                                 
18 Simon, H., (1982). Models of Bounded Rationality: Behavioral Economics and Business Organizations 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Easton, D., (1965). A systems analysis of political life 
22 Smith & May, (1980). The artificial debate between rationalist and incrementalist models. s. 149 
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att det inte finns någon distinkt skillnad mellan mål och medel, snarare är det så att dessa två 
väljs ut samtidigt23.  
 

 

2.4 Förändringsarbete/förändringsanalys och IT-anskaffning 
 
 
Det finns olika metoder för hur man kan bedriva förändringsarbete i en verksamhet och detta 
arbete är ofta inte helt enkelt. Det kan vara svårt att skapa den kontakt som behövs mellan de 
som företräder förändringsarbetet och de som berörs av förändringen. Många organisationer 
kan också känna att de inte har den tid som krävs för att genomföra ett ordentligt 
förändringsarbete. Metoder och modeller som bygger på ett direkt engagemang av de anställda 
inom verksamheten när det gäller förändringsarbeten, kan bidra till att göra det svåra mer 
tillgängligt samt att göra det komplexa mer hanterbart genom att dela upp helheten i mindre 
sammanhängande delar. Metoden skall ge vägledning om vilka arbetssteg som bör utföras 
samt i vilken ordning dessa skall utföras för att uppnå de utsatta målen24.   
 
En metod som har utvecklats sedan 1971 av svenska forskare är ISAC (Information Systems 
Work and Analysis of Change). Den är problemorienterad och skapad för att kunna identifiera 
och analysera användarnas problem vid en informationssystemutveckling. Enligt Avison och 
Fitzgerald är det negativa med ISAC-metoden att man inte under metodens 
problemorienteringsanalys, det vill säga analys av information och handlingar, 
uppmärksammar följderna av en organisationsstruktur. Metoden har enligt dem en begränsad 
syn på räckvidden hos det problem som analyseras. En annan negativ aspekt är att 
problemanalysprocessen inte är tillräckligt detaljerad och att analytikern inte har något 
ramverk för att studera ett problem ur ett vidare perspektiv25.  
 
Den metod som vi valt som huvudteori i vår uppsats, FA/SIM, har utvecklats av samma 
svenska forskare som var med och utvecklade ISAC under 70-talet. Dessa forskare var 
missnöjda med just de aspekter som vi tagit upp ovan och ville ha en metod som bättre 
uppmärksammade hur organisationen förändrades vid införandet av nya system26. 
 

2.5 FA/SIM  
 
Vi kommer i detta avsnitt att närmare förklara och redogöra för den metod som kallas för 
FA/SIM (Förändringsanalys/Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 
Metodik) som är hämtad ur Goldkuhl och Röstlingers bok ”Förändringsanalys Arbetsmetodik 
och förhållningssätt för goda förändringsbeslut”. Författarna menar att metoden skall ses som 
en arbetsmetodik men även ett förhållningssätt som skall komma till uttryck i hur man 
genomför förändringsarbete. Man behöver inte följa metoden slaviskt, utan det är istället 
                                                 
23 Lindblom, C.E., (1959). The Science of Muddling Through  
24 Axelsson, (1998), Praktisk Verksamhetsutveckling 
25 Avison & Fitzgerald, (1988). Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools 
26 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
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viktigt att man känner till de olika stegen så att man kan göra situationsanpassade val. Med 
situationsanpassning menar författarna att det finns en ordning mellan de olika stegen i 
FA/SIM, men de säger också att man inte behöver följa de olika stegen i exakt den 
ordningsföljd som de står. Det viktigaste är att användaren av metoden är insatt i de olika 
stegen och att denne utifrån denna kunskap kan göra ansvarsfulla val gällande de olika 
arbetsmomenten27.  
 
Detta är också anledningen till att vi har valt att utforma vår undersökning efter denna metod 
då en beslutsprocess i verkligheten, enligt Brunsson, inte har ett systematiskt och sekventiellt 
förlopp28. Trots att FA/SIM är rationell till sin natur kräver den inte att 
beslutsfattaren/beslutsfattarna följer metodstegen sekventiellt. 
 
När det gäller beslut som fattas inom företag händer det allt för ofta att dessa fattas på lösa 
grunder. Vare sig det gäller inköp av färdiga system eller det handlar om att utveckla ett 
system själv inom företaget blir analysen bristfällig eller helt enkelt inte utförd. I de fall som 
det genomförs en förstudie involverar den ofta bara en begränsad grupp av människor eller 
nyckelpersoner. Detta leder till att andra som påverkas av dessa beslut får svårt att påverka 
utfallet av beslutet29. Enligt Goldkuhl och Röstlinger är förändringsarbetet ofta en eftersatt 
uppgift inom företag. Det förändringsarbete som sker är ofta panikåtgärder och man tenderar 
att ha en kort framförhållning vad gäller problemlösning. Det är allt för vanligt att man 
behandlar delproblem och dellösningar utan att ha en övergripande helhetssyn. Ett annat 
problem kan också vara att man inom företaget har oklara och icke överensstämmande mål 
och det är givetvis svårt att bedriva ett utvecklingsarbete utan klara och definierade mål. 
Ytterligare problem kan vara att man inte gör en tillräckligt täckande behovsanalys, det vill 
säga man har inte klart för sig vilka krav och förväntningar som verksamheten har. I sådana 
situationer är det lätt att man fokuserar allt för mycket på att bedöma de lösningar som finns 
på marknaden istället för att försöka utröna verksamhetens behov. 
 
Det finns en fara med att allt för snabbt försöka hitta färdiga lösningar och istället för att 
koncentrera sig på att göra en helhetsbedömning över verksamhetens behov fascineras man av 
någon teknisk lösning som bara löser ett delproblem. Man inriktar sig på problemsymtom 
istället för på bakomliggande problemorsaker. Inte sällan är det också vanligt att 
slutanvändarens kunnande inte kommer till sin rätt därför att utvecklingsarbetet bedrivs allt för 
specialinriktat. Istället för att föra en dialog på lika villkor styrs kommunikationen av 
auktoritetsförhållanden30.  
 
För att ett utvecklingsarbete inom ett företag skall leda till goda resultat har man behov av att: 
 

• Göra utredningar tidigt och inte låsa fast sig vid en viss typ av lösning. 
• Visa intresse för många olika intressenter. 
• Studera verksamheten, problembilden och åtgärder på ett helhetsmässigt sätt. 

                                                 
27 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 

förändringsbeslut 
28 Brunsson, N., (1998). Organisationsteori på svenska 
29 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
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• Klargöra och belysa problemen som finns inom verksamheten. 
• Göra en konsekvensbedömning31. 

 
En förändringsanalys skall ge en bra diagnos på lämpliga förändringsåtgärder i en 
organisation. FA/SIM utgår från fem områden vilka utgör grunden för hela analysen. Nedan 
beskriver vi kortfattat dessa områden för att sedan i följande avsnitt redogöra för dem mer 
utförligt. De fem områdena är: 
 

●    Problemanalys 
Under en problemanalys skall man klargöra vad som är det egentliga problemet. 

●    Målanalys 
Målanalysen skall svara på frågan hur man vill att det ska vara. 

●   Verksamhetsanalys 
En analys av verksamheten kan till exempel innebära att man studerar hur 
arbetsledningen eller administrationen ser ut. 

●    Analys av förändringsbehov 
En analys av förändringsbehov kan leda till att problem åtgärdas/inte åtgärdas. 

●   Bestämning av förändringsåtgärder 
En åtgärd är ett möjligt handlingsalternativ för att komma tillrätta med problemet32. 

 
Enligt Goldkuhl och Röstlinger innebär arbetet med att göra en förändringsanalys att man:  
 

• Analyserar problem och mål. 
• Formulerar förändringsbehov. 
• Bestämmer förändringsåtgärder. 

 
Förändringsanalysen skall ses som ett inledande skede vid utveckling av verksamheter och 
organisationer. Den leder antingen fram till att man genomför en förändring eller att man 
beslutar sig för att inte genomföra någon förändring alls.  
 
En förändring innebär att man inom verksamheten försöker åtgärda något som man upplever 
som ett problem. Man vill skapa en situation som gör att man antingen uppfyller ett mål eller 
ett delmål på vägen. Det kan också innebära en kombination av olika åtgärder för att uppnå 
måluppfyllelse. De viktiga frågorna i arbetet med en förändringsanalys är vilka problem har 
vi? Vilka mål vill vi uppnå? Vilka åtgärder skall vi anta för att nå målet? En förändringsanalys 
är alltså en beslutsprocess i vilken man arbetar fram ett beslutsunderlag33. 
 
Det man uppnår om man använder sig av en ansats som FA/SIM är att man får en grundlig och 
väl genomförd förändringsanalys och i och med detta kan man känna sig säkrare på att man: 
 

• Åtgärdar ”rätt” problem. 

                                                 
31 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
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• Att de förändringar man genomför verkligen leder till att problem åtgärdas och mål 
uppfylls. 

• Att förändringen lättare accepteras hos de berörda parterna. 
• Att man har ett bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete34. 

 
Arbetet men förändringsanalys kommer då att innebära att man bedriver ett arbete som skall 
ge svar på frågorna; Hur ser vår problemsituation ut? Vilka mål vill vi uppnå? Vilka problem 
bör åtgärdas för att nå bäst resultat? Vilka olika åtgärder kan vara tänkbara? Vilka positiva 
eller negativa effekter kan vald åtgärd få35?   
 
I första hand skall FA/SIM ses som en arbetsmetod. Författarna menar att detta 
förhållningssätt inte skall ses som något abstrakt utan de menar att det är grundläggande 
perspektiv och värderingar som man använder sig av för att kunna genomföra en 
förändringsanalys. Det mest grundläggande med FA/SIM är att den skall vara 
kvalitetsfrämjande, men den skall även ses som en kunskaps- och beslutsutvecklingsprocess. 
Ofta när man startar ett förändringsarbete har man svaga och inte så konkretiserade problem 
och målbilder. Vid arbetet med förändringsanalysen skall man nå en fördjupad förståelse om 
vilka problemsituationer som finns, vilka mål vi har, vilka olika åtgärder som kan vara av 
intresse samt leda fram till beslut om åtgärd36. 
 

2.5.1 Problemanalys 
 
Syftet med att börja sitt utvecklingsarbete med en problemanalys är att man skall utveckla 
kunskap om problemområdet och inom vilket verksamhetsområde man upplever problemet. 
Vid genomförandet av problemanalysen skall man: 
 

• förutsättningslöst ifrågasätta allt inom verksamheten, även det som förefaller vara 
oproblematiskt 

 
• utifrån vaga problemuppfattningar arbeta fram precisa och definierade 

problembeskrivningar 
 

• utveckla och medvetandegöra människors kunskap och förståelse för de problem och 
vilka samband som kan finnas i den problematiska situationen 

 
• arbeta fram en gemensam bild av problem och verksamheten. 

 
I takt med arbetet skall en successiv avgränsning av problemområdet kunna skönjas. Man skall 
få till stånd en klar helhetsuppfattning kring det avgränsade problem- och 

                                                 
34 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
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verksamhetsområdet. Efter det att man genomfört en problemanalys skall man kunna svara på 
frågan: vilka är de viktigaste problemen, orsaker till problem och vilka är problemeffekterna37. 
 
Enligt Goldkuhl och Röstlinger har man när man startar ett förändringsarbete ofta vaga 
problem- och målformuleringar. I detta skede är det viktigt att göra en 
problemområdesbegränsning för att de inblandade personerna kan göra sig en bild över 
helheten och påverka arbetet i rätt riktning. Att göra en problemområdesavgränsning är ett sätt 
att staka ut riktlinjer för det fortsatta arbetet. Denna första avgränsning bör dock inte vara för 
definitiv eftersom det är först efter man studerat problemet i verksamheten som man känner 
till problemets omfattning. 
 
Det avgränsade problemområdet skall ses som en naturlig helhet för det gällande 
problemområdet. Att göra dessa avgränsningar är i många fall relativt svårt, men samtidigt är 
det avgörande för hur det fortsatta förändringsarbetet kommer att gå. Det är förenat med risker 
både vad gäller en för snäv avgränsning och en för vid avgränsning. En alltför snäv 
avgränsning kan leda till: 
 

• Dellösningar. 
• Att problemlösningen blir dåligt utförd eftersom man avgränsat bort relevanta delar. 
• Att man överdriver utredningen med för mycket fokus på avgränsningarna. 

 
En alltför vid avgränsning kan leda till att: 
 

• Arbetet blir svårt att överblick och att hålla samman. 
• Man tappar fokus på det som är väsentligt. 
• Man försöker greppa över för många och för omfattande förändringar. 
• Arbetet blir allt för resurskrävande38. 

 
 

2.5.2 Identifiering och formulering av problem 
 
När man skall identifiera problem utgår man från de situationer eller den situation som någon 
eller några människor upplever som problematisk. Denna problembild identifieras sedan så 
förutsättningslöst som möjligt inom det avgränsade problemområdet. Detta görs för att det är 
lättare att få en realistisk problembild om man försöker få med så många problem som möjligt 
inom det givna området. Här är det också viktigt att man tar in många aktörer för att få en så 
heltäckande syn som möjligt över problembilden. Man skapar sedan en identifierad och 
formulerad problemlista. Listan kan komma att förändras allt eftersom arbetet fortskrider för 
att den hela tiden skall representera aktuella problembeskrivningar. Detta arbete skall ge svar 
på vad aktörerna upplever som problem39. 

                                                 
37 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 

förändringsbeslut 
38 Ibid. 
39 Ibid. 

  11  



 

 

2.5.3 Problemområdesindelning 
 
I det ovanstående momentet arbetade man med att ta fram en lista där man täckte in alla 
upplevda problem för att inte förlora några viktiga aspekter. I detta moment delar man in dessa 
problem i relevanta problemområden och får på så sätt ett mer lätthanterligt underlag. Man 
sätter problem som har gemensamma beröringspunkter i samma problemområde. Detta 
moment är inte på något sätt avgörande för det fortsatta arbetet utan endast en hjälp vid starten 
av det nästkommande momentet, analys av målsamband40. 
 

2.5.4 Målanalys 
 
Mål för verksamheten är något som återkommer under hela förändringsanalysen, det är vanligt 
att arbetet med målanalysen sker iterativt. Denna analys är inget som man avslutar och lägger 
bakom sig utan man arbetar med målen på olika nivåer genom hela förändringsanalysen. 
Målanalysen skall svara på frågan - vilka mål vill vi uppnå med verksamheten? Vilka mål är 
så viktiga att de är giltiga oavsett andra mål? Samt vilka mål kan vi betrakta som delmål för att 
nå viktigare mål? Under arbetet med denna analys är det särskilt viktigt att involvera personer 
som har befogenheter att besluta om samt fastställa mål. Det kan innebära en massa arbete i 
onödan att utveckla och ta fram mål som inte är sanktionerade. I slutändan kan det innebära att 
om målen är felaktigt ställda blir även åtgärderna felaktiga och man uppnår ingen 
måluppfyllelse41. 
 

2.5.5 Analys av målsamband 
 
Om man har som mål att förändra en problematisk situation till en oproblematisk situation så 
räcker det oftast inte med att åtgärda ett enskilt problem. De problem som man åtgärdar kan 
vara följd av andra problemsituationer, det vill säga problemet är inte en isolerad företeelse 
utan kan orsakas av ett annat problem. Om man väljer den enkla vägen och bara åtgärdar ett 
problem utan att göra något åt det bakomliggande problemet kan man hamna i den situationen 
att man bara ”botar symtomen och inte kommer åt orsaken”. Detta förfarande är en kortsiktig 
lösning och kan istället skapa fler problemsituationer än man hade från början.   
 
När man genomför en analys av målsamband vill man komma fram till hur de olika 
problembilderna hänger ihop, undersöka orsak->effektsamband. Genom att göra denna analys 
får man fram olika strukturer av problem, det i sin tur gör det enklare att belysa en till synes 
komplex problemsituation. När man sedan analyserar sina problemsamband går man ”bakåt” i 
strukturen och söker orsakssamband. Ibland händer det att man stöter på orsaker som man inte 
kan eller vill påverka och då måste man göra en bedömning om man skall gå vidare med just 
detta samband. Det är dock viktigt att man inte slutar för tidigt i sitt sökande efter samband. 

                                                 
40 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
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Om man avbryter för tidigt kan det hända att man inte hittar alla de orsaker och samband som 
har betydelse för problemet. Det kan då leda till att man inte kommer åt det ursprungliga 
problemet42. 

 

2.5.6 Verksamhetsanalys 
 
Nästa moment i FA/SIM är verksamhetsanalysen och den skall ge svar på frågan; Hur 
fungerar verksamheten i nuläget? Detta görs främst för att skapa sig en bättre förståelse för 
problemen inom verksamheten. I detta läge är det också viktigt att man har klargjort alla mål 
som finns inom den berörda delen av verksamheten. I en sådan analys som innefattar många 
personer finns det som regel lika många uppfattningar om verksamheten, alla inblandade har 
sin bild. Därför finns det ett behov av att försöka gemensamgöra och tydligt beskriva hur 
verksamheten fungerar. Man bör också göra en analys av hur den framtida situationen kommer 
att se ut efter genomförd förändring. Denna analys skall i sin tur svara på frågan - hur kommer 
verksamheten att fungera i framtiden om vi genomför dessa förändringar43?  
 
Under arbetet med verksamhetsanalysen skall man också studera verksamhetsstrukturen man 
vill kunna fastställa –hur verksamheten bedrivs samt hur man vill att verksamheten skall 
bedrivas. Man försöker också få fram hur väsentliga de olika problemen är genom att 
kartlägga problemet/problemen utifrån frågorna; Hur många ... ?, Hur ofta ... ? samt Hur 
mycket ...?. Man vill på detta sätt komma fram till vilka problem som man måste prioritera 
samt vilka som är mindre viktiga att åtgärda. Det är också viktigt att ta reda på 
ansvarsförhållandet inom verksamheten. I vissa fall kan det vara så att en enhet har det 
faktiska ansvaret för en uppgift som de inte utför och vice versa. Det är viktigt att klargöra 
olika enheters ansvar för de olika arbetsuppgifterna. Verksamhetsanalysen innehåller också en 
genomgång av arbetssituationen för de inblandade. Man undersöker hur de upplever sin 
arbetssituation som de kan jämföra mot yttre objektiva omständigheter. Man skall här få svar 
på frågorna om – hur upplever intressenterna sin arbetssituation samt – vilka är situationernas 
yttre förhållanden och vilka regler finns44. 
 
 

2.5.7 Analys av förändringsbehov 
 
Det är i detta stadium man skall komma fram till vilka behov som är tillräckligt angelägna för 
att man skall arbeta vidare med FA/SIM och ta fram åtgärder som tillgodoser behoven. 
Arbetet med detta innebär att man: 
 

• Integrerat och helhetsmässigt analyserar den totala problemsituationen som är relaterad 
till de aktuella målen. 

                                                 
42  Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 
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• Har en helhetssyn över hela verksamheten så att man kan värdera det problembilden. 
• Att man betraktar problemen utifrån ett tidsperspektiv. 
• Att utifrån problem, mål och möjligheter formulera välgrundande behov. 

 
När man har genomfört alla stegen skall man ha sådan kunskap att man kan bilda sig en 
uppfattning om hela problembilden. Problembilden dokumenteras lämpligast i en lista som 
man sedan använder som underlag för att kunna klassificeras efter typerna. 
 

I  Inget problem (det kan röra sig om en misstolkning eller felaktig värdering av problem 
eller situation) 

II Ingen problemlösning (kan till exempel vara problem som visar sig ligga utanför de 
avgränsningar man gjort, eller problem som kan skapa sämre situationer om man 
försöker åtgärda dem) 

III Problemet åtgärdat (det kan röra sig om problem som man kommer till rätta med 
genom att man åtgärdar annat) 

VI Förändringsbehov (problemet är angeläget och skall åtgärdas, behov att förändra 
föreligger) 

Det är alltså inte alltid som alla problem leder till åtgärd efter avslutad förändringsanalys. Det 
finns problemsituationer som man kan få leva med, vissa kan man skjuta på framtiden och 
andra kan ha rättats till under arbetets gång. Det viktiga är dock att man har fått fram exakt 
vilka behov som är tillräckligt angelägna att de definieras ett klart förändringsbehov för 
problemet45. 

 

2.5.8 Bestämning/val av förändringsåtgärder 
 
När man fått fram listan över de behov som man bestämt är de mest angelägna börjar arbetet 
med att titta på olika lösningar. Man måste ta hänsyn till vilka alternativ som finns till buds för 
att lösa problemet46. Man måste titta på vilka mål som uppnås med åtgärden samt hur mycket 
resurser som kommer att krävas. Slutligen tittar man också på vad som skulle hända inom 
verksamheten om inte åtgärden genomförs. Ofta kan det finnas flera lösningar till ett problem, 
dessa lösningar har olika egenskaper och får också skilda effekter inom verksamheten47.  
 
När man använder sig av FA/SIM vill man ta reda på vilka tänkbara alternativ man har som 
löser problemsituationen. De förslag och idéer som dyker upp dokumenteras men arbetas inte 
vidare med just då, allt för att hindra att man låser sig vid ett alternativ. Efter avslutad analys 
om de olika alternativen skall man ha skapat en lista med lämpliga lösningar. Det är bland 
dessa man utvärderar och bedömer de olika alternativen som man kommit fram till som 
tänkbara lösningar. I detta skede av förändringsarbetet skall man ha fått en god överblick samt 
en helhetsförståelse för verksamheten att man kan förutsäga vad det kommer att innebära för 
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förändringar för verksamheten samt vilka effekterna av det val som man gör, blir. Det kan 
även vara viktigt att efter det att man valt åtgärd motivera och dokumentera varför man valt en 
speciell åtgärd medan man valt bort en annan. Just motiveringen till varför man valt bort vissa 
alternativ är bra om man har haft flera olika handlingsalternativ som de inblandade upplevt 
som likvärdiga eller om valet av åtgärd upplevts som väldigt komplicerat av de inblandade48. 
 
 

2.6 Kritik mot förändringsanalysmetoden 

 
Den kritik som har uppkommit mot förändringsanalyser är att de har ansetts som alltför linjära 
i sin uppläggning. Vidare har användarna i många fall ansett att de har varit för många 
arbetssteg inblandade49. Det kan också vara enkelt att tro att nuläget inom en organisation är 
enkelt att beskriva och dokumentera, men det kan finnas lika många beskrivningar och 
uppfattningar som det finns inblandade i ett förändringsarbete och alla dessa åsikter skall ju 
tas tillvara och respekteras. Det kan också vara väldigt svårt att sia om framtiden, vad som 
händer inom en organisation är inte alltid beroende av inre påverkan utan organisationen kan 
även påverkas av yttre faktorer såsom konkurrens och ekonomiska faktorer. Detta 
sammantaget kan göra det svårt att förutsäga händelser samt vilka effekter vissa förändringar 
kan ge.  
 

2.7 Teoretisk diskussion – likheter och skillnader  
 
En förändringsanalys är ett arbete som innebär att man inom en verksamhet analyserar 
problem och mål. Man analyserar förändringsbehov och bestämmer förändringsåtgärder och 
man försöker komma fram till den mest optimala lösningen på hur man skall förändra och 
förbättra sin verksamhet. Som vi nämnt tidigare så innebär en förändring inom verksamheten 
att man försöker åtgärda något som man upplever som ett problem. De viktiga frågorna i 
arbetet med en förändringsanalys är vilka problem har vi, vilka mål vill vi uppnå och vilka 
åtgärder skall vi anta för att nå målet/målen? En förändringsanalys är alltså en beslutsprocess i 
vilken man arbetar fram ett beslutsunderlag50.  
 
Enligt Goldkuhl och Röstlinger så innebär arbetet med att göra en förändringsanalys att man 
till att börja med analyserar problem och mål. Detta anser även Simon när han i det första 
steget i sin beslutsmodell behandlar analys av problemets natur och hur dessa yttrar sig51. I den 
andra fasen i FA/SIM formulerar man förändringsbehov. I Simons andra steg i 
beslutsmodellen skall man ta fram olika handlingsalternativ och utvärdera dessa mot varandra 
och verksamhetens krav. I den sista fasen i FA/SIM bestämmer man förändringsåtgärder och i 
Simons tredje steg väljer man lämplig åtgärd för att lösa verksamhetens behov. Arbetsgången 
när man använder sig av FA/SIM är alltså till stora delar lik Simons beslutsmodell.  
                                                 
48 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 

förändringsbeslut 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Simon, H., (1982). Models of Bounded Rationality 
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Både Simons modell och FA/SIM är grundade på att människan fattar någorlunda rationella 
beslut. Skillnaden mellan dem är att i Simons fall menar han att människor fattar satisfierande 
snarare än optimala beslut, så kallad begränsad rationalitet. Goldkuhl och Röstlinger anser att 
när man analyserar förändringsbehov och bestämmer förändringsåtgärder skall man göra detta 
för att försöka komma fram till den mest optimala lösningen på hur man skall förändra och 
förbättra sin verksamhet. Men de menar också att beslutsutveckling är baserad på socialt-
kritisk rationalitet52. Med socialtkritisk rationalitet menar Goldkuhl och Röstlinger att här 
bestäms graden av rationalitet av hur öppen kommunikationen är, om man har en fri 
rekonstruktion där man värderar och ifrågasätter alla förutsättningar. Detta gör att vi anser att 
trots att tillvägagångssättet för att fatta ett beslut i metoden FA/SIM och i Simons modell till 
största delen är detsamma så finns det skillnader och dessa visar sig främst när det gäller 
synen på hur människor och verksamheter fattar beslut. 
  

                                                 
52 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda 

förändringsbeslut. 
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3 METOD 
 
 
 
 
I detta kapitel förklarar vi vilket förhållningssätt vi har haft till vår undersökning och 
förklarar varför vi valt den metod vi har använt oss av. Vi redovisar även hur vi har valt ut 
företag samt hur vi har sammanställt och analyserat vårt insamlade empiriska material. 

 

3.1 Metodval 
 
 
För att uppfylla syftet med denna undersökning valde vi att utföra en fallstudie. Denna metod 
valde vi eftersom fallstudier i hög grad bidrar till att få kunskap och förståelse för 
organisatoriska fenomen53. När man väljer forskningsstrategi så är det första och viktigaste 
kriteriet att identifiera vilken sorts frågeställning man har. I vårt fall var den att; ”undersöka 
beslutsprocessen som föregår en anskaffning av ett IT-system och att undersöka hur processen 
avseende utvärdering och val av system genomförs”. Frågeställningar som innehåller ”hur” är 
sannolikt lämpliga att undersöka med hjälp av en fallstudie54. Det är dessutom lämpligt att 
använda sig av denna metod när forskaren har liten eller ingen kontroll över företeelsen som 
skall undersökas55. 
 
Följande citat hämtat ur Yin (1994) tycker vi förklarar varför fallstudien som metod var ett 
lämpligt val för oss eftersom Yin menar på att meningen med en fallstudie är att belysa ett 
beslut: 

”the essence of a case study, the central tendency 
among all types of case study, is that it tries to 
illuminate a decision or set of decisions: why they 
were taken, how they were implemented, and with 
what result.”56

 
Vi har undersökt hur företag fattar beslut om anskaffning av nya system samt hur företag 
utvärderar och väljer system och då denna uppsats bygger på att skapa förståelse för 
problemområdet har vi använt oss av ett kvalitativt angreppssätt med intervjuer som verktyg. 
Karakteristiskt för fallstudien är att försöka förstå och förklara eller beskriva olika företeelser, 
organisationer och system57. Detta var också vår avsikt, att försöka förstå, förklara samt 
beskriva hur anskaffningen av systemen inom de tre undersökta organisationer hade 
genomförts. 
 
                                                 
53 Yin, R. K., (1994). Case Study Research 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Yin, R. K., (1994). Case Study Research s. 12 
57 Esterby-Smith M et al., (1995). Management Research: An introduction 
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När man forskar måste man, oavsett vilken metod man använder, försäkra sig om att kvalitén 
på forskningen maximeras58. Detta kan uppnås genom att man: 

• bygger upp/konstruerar validitet 

• intern validitet (gäller endast vid förklarande eller kausal (orsaks) fallstudier) 

• extern validitet 
• reliabilitet 

 
För att konstruera validitet så måste forskaren etablera korrekta operationella mätningar för de 
koncept som studeras eftersom det alltid råder osäkerhet vid insamlandet av information när 
man själv konstruerar de instrument, i vårt fall intervjufrågor, som används. I vårt fall 
genomförde vi en förstudie för att på så sätt få en uppfattning om vilka frågor som var 
relevanta i sammanhanget samt utformade våra frågor efter de teorier som vi har använt oss av 
för att kunna analysera vårt material. Validiteten kan ökas genom att låta någon utomstående 
granska verktygen vilket vi gjorde i denna undersökning för att på så sätt fastställa att frågorna 
var korrekt utformade för att uppnå syftet med undersökningen. Dessutom kan det faktum att 
vi utförde en förstudie öka validiteten i vår undersökning då en aspekt på validitet är att den 
metod man använder sig av verkligen mäter det som avses59. Vi anser att en förstudie ökar 
sannolikheten för att man skall få fram relevanta intervjufrågor. 
 
Intern validitet uppnås genom att man fastställer ett orsakssamband, där vissa tillstånd leder 
till andra tillstånd som skiljs från falska, eller icke sanna tillstånd. Genom att göra 
mönstermatchning, förklaringsbyggnad och tidserieanalyser kan intern validitet erhållas. 
Eftersom vi inte hade för avsikt att utföra en kausal undersökning gällde inte denna aspekt på 
validitet vårt fall. 
 
Extern validitet uppnås genom att fastställa vilken domän en undersöknings slutsatser kan 
härröras till. För att komma fram till detta kan forskaren använda sig av replikerad logik vid 
multipla fallstudier. Den domän vår undersökning kan härröras till är de företag som vi 
undersökt. Vårt resultat och våra slutsatser av undersökningen gäller därför enbart för de 
företag vi har med i vår fallstudie.   
 
Reliabilitet påvisar hur undersökningen utförts - så att till exempel datainsamlingen kan 
upprepas. Reliabilitet ökar om intervjuarna är rutinerade eller om strukturerade intervjuer 
används. I studier med kvalitativ inriktning handlar det om att beskriva hur man har samlat in 
och bearbetat data på ett systematiskt och hederligt sätt60. I vår undersökning valde vi att 
använda oss av en mall vid våra intervjuer samt att redovisa våra intervjufrågor för att på så 
sätt öka reliabiliteten. 
 
En väsentlig aspekt vid starten av ett undersökningsarbete är att fundera över för vem och till 
vilken nytta arbetet görs. Detta påverkar bland annat vilket språk som skall användas, utifrån 
vilket perspektiv frågeställningen skall betraktas och vilken metod som är lämplig för att 
uppnå detta arbetes syfte. En grundläggande fråga att ställa sig är vilken kunskap som 
                                                 
58 Yin, R. K., (1994). Case Study Research 
59 Wiedersheim-Paul F. & Eriksson L. T., (1997). Att utreda, forska och rapportera 
60 Available at: http://infovoice.se/fou/  [2002-12-17] 
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beskrivningen skall bidra till61. Det är också viktigt att veta i vilket sammanhang kunskapen 
skall användas, det vill säga av vem och till vad62. Med denna uppsats vände vi oss till en 
utomvetenskaplig målgrupp, det vill säga, vi hade för avsikt att besvara praktikersamhällets 
frågor. Vår uppsats anser vi kan vara till nytta för dem som funderar på att anskaffa ett nytt 
system.  
 
När man som vi har för avsikt att besvara praktikersamhällets frågor är det extra viktigt att 
motivera det empiriska målområdet63. Vårt val av produktionsföretag grundade sig på att vi 
ville ha en liknande kontext inom företagen för att vi eventuellt skulle kunna se om det fanns 
några likheter i hur företag beslutar sig för att anskaffa ett nytt system. De företag vi valde 
hade också anskaffat liknande system vilket vi ansåg vara viktigt eftersom resultaten av 
undersökningarna skulle ha kunnat variera beroende på typ av system. Vi tänker då främst på 
att olika system kostar olika mycket och att man kanske fattar beslut på ett annorlunda sätt om 
själva utgiften för systemet varierar kraftigt. 
 
Vi valde det helhetsorienterade kunskapsspåret för att vi vid analysen skulle kunna visa upp en 
helhetsförståelse för det fenomen vi valt. Det vill säga, vår strävan var inte att som i det 
orsaksorienterade kunskapsspåret visa på några samband och förklara dessa utan vi var 
intresserade av att medvetandegöra processen i ett företag när de beslutar sig för en 
anskaffning av informationsteknologi. Vi hade ett analyserande kunskapsmål där vi med våra 
besöksintervjuer med initiativtagare till investeringen och datordriftspersonal vid företaget 
ville besvara frågan om hur beslutsprocessen att anskaffa ett produktionsövervakningssystem 
gick till64.  
 
 

3.2 Vårt synsätt 
 
Man brukar tala om två vetenskapliga huvudriktningar eller förhållningssätt inom forskning, 
positivism och hermeneutik. Dessa skolor utgör i princip varandras motsatser. Positivister vill 
gärna tro på absolut kunskap medan hermeneutiker ofta har mer förståelse för relativistiska 
tankegångar65. Positivismen är objektiv med strikt logiska resonemang. Det är verkligheten 
som skall observeras och det är fakta om verkligheten som skall samlas in. Ur dessa fakta kan 
man sedan se mönster som man kan dra allmänna slutsatser av.  Den positivistiska 
inriktningen innebär en risk för att det kommer att saknas förståelse för i viket sammanhang 
ett visst resultat är betydelsefullt66.   
 
Forskaren kan genom att undersöka ett representativt urval i de flesta fall generalisera och 
uttala sig om hela populationen. Inom positivismen skiljer man distinktivt mellan subjekt och 
objekt, nämligen forskaren och forskningsobjektet. En forskare med positivistiskt 
förhållningssätt anser att endast det som på ett objektivt sätt kan mätas och registreras är det 
                                                 
61 Widersheim-Paul F.  Eriksson L.T., (1987). Att utreda, forska och rapportera 
62 Lundahl, U., Skärvad P-H., (1999) Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer.  
63 Ibid. 
64 Wigblad, R., (1997). Karta över vetenskapliga samband 
65 Thurén, T., (1993). Vetenskapsteori för nybörjare 
66 Lundahl, U., Skärvad P-H., (1999) Utredningsmetodik för Samhällsvetare och Ekonomer 

  19  



 

sanna. Fakta skall analyseras logiskt och av resultatet skall slutsatser dras. Strävan skall ligga i 
att kvantifiera så mycket som möjligt av det fakta som samlats in och sedan behandla dessa 
kvantifierade fakta statistiskt så att generella slutsatser kan dras67. De använder sig alltså av 
beskrivande och jämförande undersökningar med en inriktning på det som går att mäta och 
kvantifieras, vilket då leder till en stark koncentration till kvantitativa metoder. Detta 
förhållningssätt förespråkar standardiserade undersökningar till ett stort antal respondenter. 
Det innebär att alla respondenter får samma frågor med fasta svarsalternativ, till exempel i 
form av en enkät. Där positivisten söker säker kunskap söker hermeneutikern tolkning och 
förståelse och för det han undersöker68.  
 
Hermeneutiken är utpräglat humanistisk i sin karaktär. En hermeneutisk vetenskapsinriktning 
förutsätter att det finns en avsikt i människors livsyttringar. Med detta menas motiv som 
förverkligas i handlingar, språk och gester. Hermeneutiker strävar efter att förstå och tolka 
verkligheten. Forskaren bygger sitt resultat med utgångspunkt från sin förförståelse. 
Förförståelsen är grunden vi står på när vi tolkar. Det finns ingen objektiv verklighet utan alla 
försök till förståelse måste ha det enskilda som utgångspunkt. Detta enskilda är 
individen/subjektet69. Målet är inte att generalisera, utan få förståelse för enskilda situationer, 
varför den kvantitativa metoden ersätts av den kvalitativa, som förespråkar djupintervjuer och 
fallstudier. Genom upprepade undersökningar på likartade grunder kan man till slut dra 
generella slutsatser70. I huvudsak vill hermeneutikern svara på frågan: "Vad är det som visar 
sig och vad är innebörden i det?71". 
 
Anledningen till att vi valde hermeneutiken som synsätt är att ett hermeneutiskt 
förhållningssätt till vår undersökning gav oss en möjlighet att använda oss av våra egna 
värderingar i den utvärdering och analys vi utförde. Detta innebar att de livserfarenheter och 
den kunskap som vi besitter, fick lov att hjälpa oss att skapa en förståelse för fenomenet vi 
undersökte och att vi genom detta fick en förutsättning för vår tolkning av det insamlade 
materialet. Eftersom vi försökte förstå hur ett företag beslutar sig för att anskaffa ny 
informationsteknologi, anpassade vi vår metodik och vårt arbetssätt utifrån hermeneutiken då 
detta verkade vara det mest lämpliga.  
 
Hermeneutik är exempel på en kvalitativ forskningsansats som använder induktion för att få 
fram ny kunskap72. Det finns två huvudinriktningar när man väljer vilken metod man skall 
använda sig av, induktiv och deduktiv. Syftet med den induktiva inriktningen är att söka efter 
förståelse. Den deduktiva inriktningen har som syfte att försöka dra slutsatser av enskilda 
företeelser73. Då vi försökte förstå processen som föregår en IT-anskaffning valde vi att följa 
den induktiva inriktningen.  Induktion innebär slutledning utgående från teoretiska 
föreställningar och då vi utifrån det empiriska material som vi samlat in från vår undersökning 
drog slutsatser genom att i olika utsträckning applicera de teorier om beslutsprocesser som vi 

                                                 
67 Thurén, T.,(1993). Vetenskapsteori för nybörjare 
68 Abnor, I., Bjerke, B., (1994) Företagsekonomisk metodlära 
69 Ibid. 
70 Holme, I. M., Solvang, B. K.,, (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
71 Available at: http://www.infovoice.se/fou/  [2002-12-17] 
72 Available at: http://www.infovoice.se/fou/  [2003-06-19] 
73 Patel, R., Davidson, B., (1994). Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en 
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har beskrivit i teorikapitlet på beslutsförfarandet vid de olika företagen, anser vi oss ha 
tillämpat ett induktivt tillvägagångssätt.  
 
Inom hermeneutiken arbetar forskaren med texter och en vanlig form av text är nedskrivna 
intervjuer74. Detta är den form som vi valde att arbeta efter och en nedskriven intervju är ett 
exempel på en kvalitativ metod vilket vi förklarar närmare i efterföljande stycke.  
 
 

3.3 Kvantitativa och kvalitativa metoder 
 
Utgångspunkten för den kvantitativa metoden är att det som studeras skall kunna göras 
mätbart och resultatet av undersökningen skall kunna presenteras numeriskt. Detta uppnås 
genom att forskaren ställer relativt klart definierbara och avgränsade frågor. Kvantitativa 
metoder har sin utgångspunkt i det naturvetenskapliga forskningsidealet75. Enligt Andersen 
skall en undersökning för att kunna kallas kvantitativ innehålla någon form av 
rangordningsmått, helst någon form av intervallskalor eller nollpunktskalor. 
 
Vid användning av en kvantitativ metod föreligger envägskommunikation, varvid 
undersökningen sker helt på forskarens villkor. Om forskaren i undersökningen använder sig 
av försökspersoner är dessa objekt för forskaren. Forskaren har en åskådarroll och intar en 
distanserad hållning till undersökningsobjektet. Exempel på kvantitativa metoder som kan 
användas är enkäter med fasta svarsalternativ. De fasta svarsalternativen gör att 
undersökningen har hög grad av strukturering och formalisering eftersom den som deltar i 
undersökningen inte har någon möjlighet att lämna mer uttömmande svar. Detta är 
utmärkande för just kvantitativa metoder76. Att kvantitativa metoder använder sig av 
envägskommunikation gjorde att denna metod ej passade vår undersökning då vi försökte få 
en förståelse för det fenomen vi valde att studera. Vi anser att man inte kan få en 
helhetsförståelse för det man vill undersöka genom att använda sig av en kvantitativ metod för 
att samla in data utan vi anser att vi genom att vi hade möjligheten att ställa följdfrågor vid 
våra intervjuer, kunde uppnå en helt annan förståelse. 
 
De kvalitativa metoderna syftar till att överskrida det subjekt/objekt förhållande som finns 
inom naturvetenskapen. Detta uppnås genom att forskaren försöker se världen utifrån det 
undersöktas perspektiv. Kvalitativ metod kännetecknas med andra ord av en närhet till 
forskningsobjektet och att se på det studerande fenomenet inifrån, för att på så sätt få fram en 
djupare kunskap77. Metoden innebär att det praktiska arbetet inte karaktäriseras av 
formalisering. En forskare som använder sig av en kvalitativ metod är inte inriktad på att 
pröva om informationen har generell giltighet utan det centrala i forskningsarbetet blir istället 
att få en djupare förståelse av det problem som studeras och att beskriva helheten av 
sammanhanget78.  

                                                 
74 Available at: http://www.infovoice.se/fou/  [2003-06-18] 
75 Andersen, H., (1994). Vetenskapsteori och metodlära – En introduktion   
76 Ibid.     
77 Holme, I. M., Solvang, B. K., (1997) Forskningsmetodik- om kvalitativa och kvantitativa metoder 
78 Ibid. 
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Vi försökte, som vårt syfte anger, få en förståelse för det fenomen vi valde att undersöka. 
Detta medförde att vi måste ha en närhet till forskningsobjektet, i vårt fall de valda företagen. 
Därför valde vi att genomföra besöksintervjuer med de berörda personerna vid företagen. Yin 
menar att intervjuer är en av de viktigaste källorna vid fallstudier79. Intervjuerna kan vara 
beskaffade på många olika sätt men vanligast är att intervjun är ”öppen”. Med det menas att 
man kan fråga nyckelinformanten om fakta men även om dennes åsikter om olika fenomen. 
Man kan till och med uppmana respondenten att föreslå egna tankar om olika företeelser och 
sedan använda sig av dessa förslag för vidare utfrågning.  
 
En annan typ av intervjumetod är en ”fokuserad” intervju. Med det menas att respondenten 
intervjuas i till exempel en timme. Intervjun kan fortfarande vara öppen till sin karaktär men 
man använder sig oftare av en intervjumall som man följer någorlunda. Man skulle kunna säga 
att vi använde oss av en blandning av dessa båda intervjumetoder vid vår förstudie då vi vid 
våra intervjuer hade med oss ett underlag för frågor men också frågade våra respondenter om 
de hade något att berätta om i samband med anskaffningen av deras 
produktionsövervakningssystem. Anledningen till detta var att vi ville få information om det 
möjligtvis var något som vi inte hade tänkt på vid utformningen av frågorna. Vi antog att det 
fanns möjlighet att så var fallet eftersom ingen av oss hade någon egen erfarenhet av 
förfarandet vid en IT-investering. Vid förstudien fick vi information som ledde till att vi kunde 
konstruera mer relevanta intervjufrågor för att få svar på det vi ville undersöka. Dessa 
slutgiltigt utformade intervjufrågor finns redovisade i Bilaga 1. 
 
Skillnaderna mellan kvantitativt och kvalitativt är mindre än vad man tror eftersom det enligt 
Wigblad även i kvantitativa undersökningar finns en grundläggande subjektivitet80. Detta på 
grund av att forskaren subjektivt bestämmer problemet som skall undersökas, väljer 
perspektiv, teorier och modeller och dessutom fattar beslut om vilka reduceringar som 
genomförs. Wigblad inför istället en distinktion mellan hög- och lågstrukturerad 
undersökningsmetodik där högstrukturerad innebär att frågorna i en enkät eller intervju har 
fasta svarsalternativ till skillnad från lågstrukturerad om svarsalternativen är öppna. 
Högstrukturering menar Wigblad är detsamma som att forskaren vill utöva kontroll över de 
personer som undersöks, det vill säga forskaren gör dem till objekt medan lågstrukturering 
innebär att forskaren behandlar undersökningspersonerna som subjekt och därmed möjliggör 
tvåvägskommunikation. Enligt Wigblads definitioner använde vi oss av en lågstrukturerad 
undersökningsmetodik eftersom vi vid våra intervjuer hade öppna intervjufrågor som 
möjliggjorde en tvåvägskommunikation mellan oss och personalen vid de valda företagen. 
 

3.4 Metoddiskussion 
 
Hur den kvalitativa datan skall samlas in grundar sig i den vetenskapliga och metodrelaterade 
syn på forskningsprocessen som man har när man skall undersöka något fenomen. I vårt fall 
blev intervjuer som metodteknik ett självklart val. Innan intervjuerna kunde genomföras var 
det viktigt för oss att skapa en förståelse för vårt problemområde då ingen av oss hade någon 
                                                 
79 Yin, R. K., (1994) Case Study Research  
80 Wigblad, R., (1997). Karta över vetenskapliga samband 

  22  



 

erfarenhet av företags anskaffning av IT-system. Detta ledde till att vi valde att genomföra en 
förstudie vid ett produktionsföretag för att på så sätt skapa en grund att stå på när det gällde en 
specificering av problemområdet samt det slutgiltiga utformandet av intervjufrågor.  Vi vill 
också klargöra att det företag som ingick i förstudien, trots att även detta är ett producerande 
företag, inte är verksamt inom samma bransch som de två företag som vi utförde de 
efterföljande intervjuerna vid. 
 

3.4.1 Identifiering och val av företag 
 
Då vi specificerat vårt problemområde, dels genom förstudien och dels genom 
litteraturgenomgång, kom vi fram till några grundläggande kriterier för vårt urval av företag. 
De företag vi ville ha med i vår undersökning skulle vara producerande företag inom samma 
bransch och de skulle dessutom vara av en viss storlek, det vill säga företagen skulle ha mer än 
250 anställda. Anledningen till detta var att vi hade en föreställning om att större producerande 
företag rimligtvis anskaffat något sorts system som skulle vara av intresse för vår 
undersökning samt att det i sådana företag fanns IT-personal tillgänglig. Våra urvalskrav, 
producerande företag av en viss storlek, gjorde att vi bestämde oss för att utföra vår 
undersökning vid två större produktionsföretag som hade anskaffat liknande system, 
produktionsövervakningssystem. De båda företagen hade dessutom ungefär lika lång 
erfarenhet av denna typ av system. Dessa kriterier uppfyllde även det företag som vi utförde 
vår förstudie vid varför vi har valt att inkludera detta företag när vi har analyserat vårt 
insamlade material. 
 
Anledningen till att vi valde att inte sätta ut företagsnamnen i rapporten var att ett av företagen 
inte ville att vi skulle namnge företaget medan de andra företagen i undersökningen inte hade 
något emot detta. Vi ansåg därför att det var bättre att inte namnge något av företagen för att 
ge en mer konsekvent redogörelse för intervjuerna. 
 
 

3.4.2 Intervjuer 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer med personer som har varit involverade i beslutsprocessen 
och/eller haft beslutsrätt om anskaffning av det nya systemet. Intervjuerna genomfördes på 
respektive företag och vid alla intervjuer var båda författarna till uppsatsen närvarande för att 
minimera risken för feltolkningar och missuppfattningar. Vid vår förstudie genomförde vi 
intervjuer med tre personer och vid företag B intervjuade vi två personer. Vid företag C 
genomförde vi en intervju med en person närvarande. Anledningen till att vi intervjuade tre 
personer vid företag A var att vi, som vi tidigare nämnt, inte hade några förkunskaper hur en 
anskaffning av ett IT-system gick till och därför behövde mycket information för att sätta oss 
in i problematiken.  
 
Under intervjuerna använde vi oss av en intervjumall men frågorna i dessa var till stor del av 
öppen karaktär vilket medförde att vi fick uttömmande svar på våra frågor. Detta förfaringssätt 
medförde att vi fick en större förståelse för processen än vad vi skulle ha fått med frågor av 
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mera strukturerad karaktär.  Vi tror att detta bidrog till att vi fick en högre grad av 
helhetsförståelse för problematiken genom att utformningen av frågorna manade 
respondenterna till egna reflektioner. Vi ställde sedan under diskussionens mer specifika 
frågor för att skapa en mer detaljerade förståelse. Detta, samt att vi utformade frågorna kring 
de teorier vi valt, gjorde vi på grund av att vi skulle kunna analysera det insamlade materialet. 
De personer vi intervjuade vid företagen har alla haft befattningar som inneburit att de har haft 
möjlighet att påverka och att fatta beslut rörande systemanskaffningarna, vilket vi ansåg var 
viktigt för att kunna uppfylla syftet med vår undersökning. 
 
 

3.4.3 Sammanställning och analys 
 
Vid våra litteraturstudier uppmärksammade vi att det i Simons vedertagna 
beslutsprocessmodell och förändringsanalysmetoden FA/SIM fanns riktlinjer för hur man bör 
gå tillväga vid en beslutsprocess. Dessutom uppvisade båda teorierna likheter i de steg som 
bör utföras innan ett beslut fattas. Vi tog fasta på dessa likheter och det är på grund av detta 
val som inte alla steg i FA/SIM är representerade i vår analys. Vi använde oss av de likheter 
dessa två teorier uppvisar som förklaringsmodell för att kunna analysera vårt empiriska 
material.  
 
När man skall analysera insamlade data kan man antingen göra det efter teman-ledtrådar eller 
meningsbärande enheter och kategorier81. I vår analys använde vi oss av det förstnämnda då vi 
beskrev delar av det vi undersökt i form av begrepp, till exempel ”processen att utvärdera och 
välja system” för att sedan leta efter likheter i dessa teman. Vi valde att dela upp 
beslutsprocessen så att vi särskiljde processen som föregår huruvida att anskaffa eller inte 
anskaffa ett system från den process som inbegriper utvärdering och val av system. Den första 
delen av undersökningen/beslutsprocessen enligt vår uppdelning i teman inbegriper 
verksamhetsanalys och förändringsanalys och den andra delen omfattar själva utvärderingen 
av system samt valet av detsamma.  
 
Vid vår förstudie frågade vi om allt som kunde vara av intresse för vår undersökning vilket 
medförde att det material vi samlade in vid dessa intervjuer var omfattande och mycket av 
detta var inte relevant för att uppfylla vårt syfte med undersökningen. Vi har valt att redovisa 
den intervjumall vi använde oss av vid företag A, trots att denna innehåller flera för 
undersökningen irrelevanta frågor, eftersom vi vill att läsare av denna uppsats skall kunna 
bilda sig en uppfattning om hur vi kom fram till vilket som var vårt problemområde. Vi har 
valt att i empirikapitlet redovisa det material som vi var intresserade av att undersöka, det vill 
säga processen fram till att ett beslut var taget om att anskaffa ett system och processen att 
utvärdera och välja vilket system företaget skulle ha.   
 
 
 
                                                 
81 Available at: http://www.infovoice.se/fou/ [2003-01-15] 
 
 

  24  

http://www.infovoice.se/fou/


 

 

 
4 EMPIRI 

 
 
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den insamlade empirin. Vi har valt att redovisa 
intervjuerna vid företagen var för sig för att läsaren skall få en helhetsbild av företagen 
ifråga.  
 
 

4.1 Redovisning av intervjuerna vid företag A 
 
Företag A är ett familjeföretag som grundades 1972. Företaget är idag Sveriges femte största 
producent inom sin bransch och har ungefär 230 årsanställda vid företaget och en omsättning 
på cirka 450 miljoner kronor per år. 
 
1998 började man lagra information rörande produktionen elektroniskt, dessförinnan hade all 
dokumentation skett med ”penna och papper” enligt respondent 1, datordriftansvarig vid 
företaget. Under sommaren 1999 kom diskussionen upp att införa en terminal vid varje 
produktionslinje för att datorisera produktionen eftersom det då uppdagades att av den totala 
produktionskapaciteten nådde företaget upp till ett effektivt utfall som endast motsvarade 80 
% av kapaciteten. Målsättningen för företaget var att eliminera dessa helt med det nya 
informationssystemet genom total kontroll över produktionsbortfallet i form av störningar, 
spill och hastighetsförluster. Under år 2000 började tankarna på ett 
produktövervakningssystem ta form efter ett seminarium där delar av ledningsgruppen 
deltagit och fått information från andra företag om deras system. Hösten 2001 köptes systemet 
in av Sigma. Systemet bestod av ett färdigt processövervakningssystem utvecklat för Företag 
C som utrustades med nödvändiga funktioner för att passa Företag A: s behov. 
 
Företag A har inte haft några större problem med införandet eller nyttjandet av det nya 
systemet. Det som har varit ett problem i sammanhanget, men som inte har något med själva 
systemets användbarhet att göra, är att mätare och givare som använts för att hämta 
information vid produktionslinjerna ibland inte fungerat tillfredsställande. Vid intervjun med 
respondent 1 och respondent 2, Production Controller vid företaget, framkom att de faktorer 
som påverkat beslutet att köpa in ett produktionsövervakningssystem att ”effektivisera och 
kontrollera produktionen”. 
 
Bakgrunden till varför ett behov av ett informationssystem uppkommit var att efter flera år av 
stark tillväxt och expansion med tillhörande investeringar började företag A nå taket i sin 
produktionskapacitet. Som nämnts tidigare så hade företaget genomfört analyser vid 
anläggningen och fastställt att av sin totala produktionskapacitet på 100 % så nådde de bara 
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upp till ca 80 %. Bortfallet på ca 20 % berodde på driftstörningar, spill och 
hastighetsförluster. Innan inköpet av systemet dokumenterades alla driftsstörningar som var 
över 5 minuter långa manuellt och det hände att denna dokumentation glömdes bort. Problem 
av arten hastighetsförluster hade dessutom kunnat påvisas. Då man mäter produktionstakten 
manuellt med hjälp av stoppur kan detta ge utrymme för felaktiga beräkningar. Någon 
möjlighet att följa upp spillmängder hade företaget inte på grund av administrativa skäl. 
Under sommaren –00 började företaget fundera på att investera i ett teknikstöd för att komma 
till rätta med dessa problem. Den person som tog initiativ till att ett nytt system skulle 
anskaffas var företagets VD.  
 
Företag A ville ha ett system som med hjälp av elektronisk uppföljning och så nära realtid 
som möjligt skulle kunna ge operatörerna information av sådan art att hastighetsförluster 
skulle kunna elimineras. Systemet skulle också tillhandahålla information angående 
driftsstörningar och produktionsspill för varje produktionslinje och för varje produktionsserie 
i valfria tidsintervall. Med investeringen ville företaget uppnå en total eliminering av 
mörkertalet, det vill säga produktionsbortfallet.  
 
Delar av ledningsgruppen var på ett seminarium där SCANIA medverkade och visade upp sitt 
produktionsövervakningssystem. Efterforskningar gjordes även via Internet för att utröna vad 
för slags system som kunde vara av intresse för företaget.   
 
Företag C: s system hade utvecklats av ABB och detta system var också det som först var i 
åtanke för Företag A: s del eftersom ABB tog kontakt och erbjöd sig att leverera detta, men då 
”i befintligt skick”. Ingen vi har pratat med kan säga hur ABB blivit medvetna om att företag 
A var intresserade av just denna typ av system. Klart framgår dock av de intervjuer vi 
genomfört att det inte var företag A som kontaktade ABB i initialskedet. Anledningen till att 
systemet istället köptes in av Sigma var, enligt respondent 2, att de erbjöd sig att anpassa 
systemet efter Företag A: s behov vilket alltså inte ABB gjorde. En annan bidragande faktor 
till att Sigma valdes som leverantör istället för ABB var dess närhet till lokaliseringsorten. 
Detta ansåg respondent 2 påverka möjligheterna till effektiv support och drift av systemet 
vilket skulle skötas av leverantören av systemet. Enligt respondent 3, VD vid företaget, gav 
dessutom Sigma ett ”proffsigare” intryck vid presentationen av systemet, vilket han ansåg 
vara en bidragande orsak till att köpet gjordes av dem istället.  
 
Vid framtagning av kravspecifikationen var det förutom personal från Sigma och 
ledningsgruppen från företag A även med arbetsledare från företag A. Kraven på systemet 
från företag A: s sida var att systemet skulle hämta information vid utvalda punkter vid alla 
fyra produktionslinjer samt ur affärssystemet SCALA. Denna information skulle sedan 
automatiskt bearbetas att gälla som information till berörda operatörer, samt som 
produktionsuppföljningsrapporter med avseende på produktivitet och effektivitet. Systemet 
skulle även klara av att användas för kvalitetsuppföljning. En vidare utbyggnad av systemet är 
planerad så att systemet kan användas som totalt processtyrningssystem. Mätningarna som 
görs vid de olika produktionslinjerna sker med hjälp av fotoceller och informationen ur 
affärssystemet SCALA blir enbart en fråga om överförning av data. Systemet skulle dessutom 
klara av att hantera historik och leverera jämförelser mot tidigare produktionsserier. Arkiverat 

  26  



 

data skulle även lagras på så sätt att företaget fick en ordentlig och heltäckande historik över 
tiden.   
 
En simulering av systemet genomfördes under ett antal veckor på plats vid en av 
produktionslinjerna. Efter denna simulering var avklarad tog ledningsgruppen kontakt med 
Sigma Benima i Piteå för att få se vad de kunde erbjuda för lösningar. Sigma hade redan ett 
färdigt produktionsövervakningssystem som var i drift vid företag C i Piteå.  
 
Vid kontakten med Sigma upplevde medlemmarna i ledningsgruppen att Sigmas lösning var 
mer dynamisk och bättre motsvarade deras krav och behov. Den lösning som ABB 
presenterade upplevdes som mer statisk och hade ej heller de funktioner som skulle gå att få 
på det system som Sigma presenterade. Beslut togs av ledningsgruppen att det system som var 
mest intressant för deras del var det system som Sigma hade arbetat fram. Ett tungt vägande 
skäl enligt de respondenter som vi intervjuat var det faktum att Sigma fanns i Piteå 5 mil bort 
till skillnad från ABB som var lokaliserat i Zürich. Denna närhet till support och 
driftsunderhåll var ett om inte avgörande skäl så ett ganska tungt vägande skäl eftersom 
Företag A inte önskade äga ansvar för installation av mjuk och hårdvara. Önskvärt var också 
att Sigma skulle stå för funktionstester och den slutliga funktionsgarantin.  
 
 

4.2  Redovisning av intervjuerna vid företag B 
 
Företag B är en industri som köper och säljer trädbränslen belägen i Piteå i Norrbotten. 
Industrin sysselsätter ca 330 personer. Det finns en dataavdelning där det för närvarande 
arbetar fem heltidsanställda och tre stycken inhyrda konsulter. Företaget var även tidigt ute 
med att datorisera produktionen, detta skedde redan i början av 70-talet.  
 
Bakgrunden till företag B: s problemsituation var enligt respondent 4, datatekniker, att 
slutanvändarna ville komma åt produktionsinformation som de visste fanns sparad men som 
de inte hade någon tillgång till. Den information som slutanvändarna ansåg att de skulle ha 
nytta av i sitt dagliga arbete var löpande information om produktionen men även historik. All 
denna information fanns redan sparad men på ett sådant sätt att det inte var möjligt för 
slutanvändarna att komma åt den. Detta behov framfördes till dataavdelningen som sedan 
påvisade det för ledningen. Någon speciell strategi för hur inköp av nya IT-system skall gå till 
finns enligt personalen inte, de säger själva att de har ganska fria händer men att större inköp 
måste attesteras av ledningen.   
 
Som första steg tittade man på de redan befintliga systemen som fanns ute på marknaden, det 
gjordes ingen marknadsundersökning utan man undersökte ett fåtal system som man redan 
hade kännedom om. Problemen med dessa system var att man var tvungen köpa ett stort paket 
innehållande många funktioner som företaget inte ansåg sig ha någon nytta av. Man kände 
även att man skulle knyta upp sig för mycket mot en enda leverantör och att man skulle få ett 
allt för statiskt system. Man ville ha ett system som skulle kunna köras mot de flesta 
plattformar och vara tillgängligt från alla de befintliga miljöer som fanns inom företaget.  
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Företag B var ute efter ett system som kunde kopplas till det befintliga produktionssystemet, 
det vill säga systemet skulle klara av att lagra information om drift, produktionsbortfall, 
viktiga uppgifter om driftstörningar. Det skulle vara utformat så att man skulle kunna göra 
beräkningar, kontrollera historik, samt kunna tillhandahålla övrig information som var relevant 
för slutanvändarna att komma åt i sitt dagliga arbete. Enligt respondent 5, civilingenjör, skulle 
systemet göra den information som fanns tillgänglig för slutanvändarna och på så sätt förenkla 
vissa arbetsrutiner.   
 
I det läget satte sig personalen vid dataenheten ner och skissade på om inte de själva skulle 
kunna ta fram ett system som bättre skulle svara mot deras önskemål och behov. Ett önskemål 
från ledningen var att personalen vid dataenheten skulle göra en kartläggning av exakt vad 
som skulle lagras, hur mycket som skulle lagras, samt hur det skulle lagras. Ett hinder till detta 
var att datapersonalen inte ansåg att de hade den tiden till förfogande och som de uttryckte det 
”vi insåg att lagringsutrymme kommer bara att bli billigare och billigare så vi fixar det utan 
kartläggning”.  
 
Vad gäller framtagning av kravspecifikation vid företag B var tanken att man skulle ta hjälp av 
en ”expert”. Detta var en person från företaget CAP GEMINI som kom och satt med dem och 
skulle hjälpa dem i sin utformning av kravspecifikationen samt bedöma om den vision som 
personalen vid dataavdelningen hade om systemet var genomförbar82. Det visade sig dock att 
experten inte hade något att tillföra förutom att han lämnade gruppen med en massa nya tips 
och idéer om hur man kunde skapa system av detta slag. Dock togs ett beslut att sätta sig ner 
med slutanvändarna för att ta reda på vilken information som skulle vara relevant att ha 
tillgänglig för dem. Det rörde sig inte om någon större användarmedverkan utan 
datapersonalen menar på att det mer handlade om att ”läsa” av slutanvändarna och därefter 
bilda sig en uppfattning om vad det egentligen var som de ville ha. Det var respondenternas 
uppfattning att slutanvändarna inte alltid visste vad det var som de behövde och som kunde 
vara relevant för dem.  
 
 

4.3 Redovisning av intervjuerna vid företag C 
 
Företag C är också en industri belägen i Piteå med inriktning mot papper och kraftliner. 
Företaget har ca 600 anställda, där 280 stycken utgör den personal som arbetar med 
produktionen. På den dataavdelning som finns inom företaget arbetar 20 stycken personer. 
Företaget datoriserade sin verksamhet under slutet av 70-talet.  
 
Syftet till varför företag C köpte in detta produktionsövervakningssystem var att det system 
som man hade sedan tidigare inte längre gick att få tag i och det fanns helt enkelt inte 
komponenter att uppdatera systemet med. Respondent 6, systemansvarig vid företaget, 
menade på att just detta gjorde systemet sårbart och att ett helt nytt skulle handlas in.  
 

                                                 
82 CAP GEMINI ERNST & YOUNG, leverantörer av konsult-, IT-, teknik- och outsourcingtjänster. 
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Företag C har till skillnad mot de två övriga företagen en väl fungerande strategiplan. Det 
finns en strategigrupp som sammanträder en gång per månad och man tar i förväg beslut om 
vilka system som skall bytas ut eller uppdateras. I denna strategigrupp ingår såväl personer 
från dataavdelningen som personer från ledningen samt personal som handhar systemet på 
slutanvändarnivå. Enligt den systemansvarige var det väldigt ovanligt att man bytte ut eller 
köpte in system annat än om man ändrade i någon produktionsprocess, han menade på att de 
inom strategigruppen var så insatta och uppdaterade att de visste ganska långt på förhand vilka 
system som skulle komma att behöva bytas ut. 
 
Eftersom att det vid företag C redan fanns ett liknande system var inte syftet med inköpet att 
åtgärda något ”rent” produktionsproblem. Det var snarare en fråga om att byta ut det befintliga 
systemet innan problem uppstod. Det har dock visat sig att de anställda, slutanvändarna anser 
att det nya systemet är lättare att läsa av och att förstå. Detta var dock inte något som företaget 
ansåg vara ett kriterium för inköpet. 
 
Den systemansvarige vid företaget uppgav att de hade en god överblick över de system som 
fanns tillgängliga på marknaden, någon egentlig marknadsundersökning gjordes inte. Företag 
C fastnade för två olika system, ett från Siemens och ett från ABB. Systemet som företag C 
vill ha skulle klara av att ge information i realtid samt spara historiska data. Det skulle även i 
viss mån vara kopplat till de befintliga systemen som existerade i företaget. 
 
När personalen vid företaget skulle välja mellan de två systemen som de ansåg uppfyllde deras 
krav provkördes en prototyp i produktionsmiljö. Strategigruppen vid företag C hade tagit fram 
en lista med krav som skulle uppfyllas för att systemet skulle uppfylla deras mål. Vid 
provkörningstillfället poängsatte slutanvändarna de olika funktionerna som systemen 
tillhandahöll. Strategigruppen betygssatte sedan leveranssäkerheten och det samarbetsavtal 
leverantörerna erbjöd. Efter denna utvärdering av systemen valde de helt enkelt det system 
som uppnådde högst poäng.  

 

4.4 Sammanfattning av empirin 
 
Resultatet av intervjuerna gjorde att vi såg att det fanns vissa likheter i hur de företag som 
ingick i vår undersökning hade gått tillväga vid anskaffningen av system. Intervjuerna gav oss 
bakgrundsmaterial och information så att vi kunde bilda oss en uppfattning om hur företagens 
beslutsprocesser hade gått till. Denna information använde vi oss sedan av för att uppfylla vårt 
syfte med denna undersökning. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
  
 
 
 
I analyskapitlet kommer vi att dela upp analysen av intervjuerna vid företagen efter de teman 
som vi har valt att dela upp vår undersökning i. Under varje rubrik tar vi upp de likheter vi 
kan se mellan de tre företagen för att få ett underlag för vår analysdiskussion.  

 

5.1 Beslutsprocessen som föregår en systemanskaffning  
  
Vårt första tema omfattar företagens analys av problem och mål, formulering av 
förändringsbehov och beslut av förändringsbehov. Det vill säga, det arbete som bör utföras 
innan ett företag beslutar sig för en viss förändringsåtgärd. 
 

5.1.1 Analys av problem och mål 
 
Företag A hade utfört en nulägesanalys där de kunde konstatera att den manuella 
dokumentation inte fungerade som den skulle. Företag A upptäckte vid denna analys att av 
den totala produktionskapaciteten så nådde företaget upp till ett effektivt utfall som endast 
motsvarade 80 % av kapaciteten. Effekten av problemet var att företaget på grund av detta 
hade nått taket av sin produktionskapacitet. Målsättningen för företaget var att eliminera 
produktionsbortfallet helt med det nya informationssystemet genom total kontroll över 
produktionen. Deras mål var att effektivisera produktionen. I och med nulägesanalysen 
framgick det tydligt vad som var problemet och detta ledde till att Företag A hade ett uttalat 
mål med anskaffningen av det nya systemet.  
 
Företag B fick information om problemsituationen genom att slutanvändarna påtalade att de 
upplevde en brist på produktionsinformation. Detta var inget problem som vare sig ledningen 
eller de dataansvariga vid företaget hade kännedom om innan de blev informerade om detta 
behov av slutanvändarna. Företag B gjorde en verksamhetsanalys avseende nuläget av 
verksamheten för att komma fram till målsättningen med förändringen men denna analys 
utfördes utan att större hänsyn togs till slutanvändarnas åsikter. Trots den bristfälliga 
verksamhetsanalysen av nuläget hade företaget i detta läge klart för sig vilket mål de ville 
uppfylla med hjälp av en förändring av verksamheten. Det mål som datadriftspersonalen satte 
upp var fokuserat enbart på det aktuella problemet som påtalats av slutanvändarna. Någon 
problemsambandsanalys huruvida angränsande verksamheter skulle komma att påverkas av det 
uppsatta målet utfördes inte vid företaget. Datadriftpersonalen gjorde ingen analys av hur 
förändringen skulle påverka de anställdas framtida arbetssituation. 
 
I företag C var man medveten om problemsituationen sedan tidigare på grund av deras 
strategiplan. Den strategiplan företag C följde involverade enbart beslut om vilka system som 
skulle bytas ut eller uppdateras. Målet var i detta fall att ersätta det gamla systemet innan det 
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havererade, något annat syfte med förändringen existerade inte. Företag C utförde aldrig någon 
nulägesanalys och de utförde heller inte någon problemsambandsanalys. Företaget gjorde 
heller ingen analys av hur förändringen skulle påverka de anställdas framtida arbetssituation. 
 
FA/SIM förespråkar att man i arbetet med en förändringsanalys inledningsvis utför en 
problemanalys som innebär att man ringar in de problem som man skall arbeta vidare med 
samt identifierar och formulerar det som involverade aktörer upplever som problemet83.   
Detta arbete har företagen som ingick i undersökningen utfört till viss del då både företag B 
och företag C har identifierat och formulerat de aktuella problemen. Vid en problemanalys bör 
man enligt Goldkuhl & Röstlinger analysera problemsamband. Det är viktigt att noggrant 
undersöka om det upplevda problemet är en isolerad företeelse eller kan ha orsakats av ett 
annat problem84. Denna undersökning kan ge svar på om man verkligen åtgärdar orsaken till 
problemet och inte bara botar symtomen. Detta arbete har inte utförts till fullo av något av 
företagen i undersökningen. I företag A: s fall så köptes systemet in för att åtgärda 
produktionsbortfallet för att på så sätt kunna öka sin produktion men det visade sig att 
systemet inte löste deras problem utan företaget var senare tvungen att införskaffa en 
ytterligare produktionslinje för att öka produktionskapaciteten. Den enda 
problemsambandsanalys som utfördes var i företag B där slutanvändarna påtalade problemen 
med informationsbortfallet som berodde på att de inte hade tillgång till den 
produktionsinformation som fanns lagrad men oåtkomlig för dem. Datapersonalen gjorde 
däremot ingen ytterligare analys av problemsambanden. Företag C utförde inte heller de 
någon övergripande analys av problemsituationen då de följde sin strategiplan för att komma 
tillrätta med problemet.  
 
Anledningen till att problemsambanden inte analyseras till fullo kan bero på att ett sådant 
arbete kräver både kunskap och tid för att kunna genomföras. För att ett företag skall få en så 
sannolik problembild som möjligt krävs att man kontrollerar vilka olika orsaks- och 
effektrelationer som kan inverka på problembilden. Enligt Goldkuhl och Röstlinger förutsätter 
detta arbete att de inblandade har stor kännedom om verksamheten eller att det finns aktörer 
inblandade i förändringsarbetet som kommer från olika delar av verksamheten85. Att motivera 
ett lågt användarinflytande med att de inte vill, kan eller inte hinner är inte tillräckligt. De 
förändringsansvariga vid företag bör se till att ett brett användarinflytande är möjligt eftersom 
det är genom att utnyttja användarnas verksamhetskunskaper som man får fram de bästa 
lösningarna för verksamheten86. 
 
Enligt Simon bör man analysera den problematik som finns för att ta reda på vad som är 
problemets natur samt dess yttringar. Man bör också bryta ner problemet i mindre delar för att 
få en överblick över problemet87. Trots att företagen har haft klart för sig vad deras problem 
bestått av så har de inte genomfört någon utförligare problemanalys.  Under arbetet med 
problemanalysen är det också angeläget att man tar in många aktörer för att få en så 
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heltäckande syn som möjligt över problembilden88. I företag A konstaterades problemet med 
produktionsbortfallet av ledningsgruppen. I företag B involverades inga slutanvändare annat än 
att det var de som påpekade problemet med informationsbortfallet medan slutanvändarna var 
representerade i strategigruppen i företag C.  
 
En verksamhetsanalys med tanke på nuläget skall enligt Goldkuhl & Röstlinger utföras för att 
illustrera och bättre förstå problemen89. Nulägesanalysen blev eftersatt i alla tre företagen då 
den i företag A och B inte involverade slutanvändarnas åsikter och företag C inte utförde 
någon sådan överhuvudtaget. Någon verksamhetsanalys avseende den framtida situationen för 
slutanvändarna vid införandet av det nya systemet utfördes inte heller vid något av företagen. 
Detta skall enligt Goldkuhl & Röstlinger utföras då det är viktigt att ge slutanvändarna 
information om hur det nya systemet kommer att påverka deras arbetssituation90.  
 
Trots att företagen inte utfört någon heltäckande problemanalys kan vi se att de tre företagen i 
undersökningen verkar ha haft problemsituationen någorlunda klar för sig. Företagen var också 
på det klara med vilka problem de ville åtgärda och vilka mål de hade med sin anskaffning av 
de nya systemen. Detta visar på att den inledande delen av beslutsprocessen inför en 
anskaffning av ett nytt system i ett företag, analys av problem och mål, till stor del utförs.  
 
 
 

5.1.2 Formulering av förändringsbehov 
 
Företag A ville efter sin analys av verksamheten åtgärda problemet med 
produktionskapaciteten. De utförde emellertid ingen analys av hur de skulle åtgärda sitt 
problem. Företag B var i ett tidigt skede övertygade om att problemet med informationsbristen 
skulle åtgärdas. Det fanns önskemål från ledningen vid företaget att problemsituationen skulle 
kartläggas innan man tog beslut om några speciella åtgärder. Detta arbete utfördes inte av 
datadriftpersonalen. Företag B gjorde inte heller någon analys av hur de skulle ha kunnat 
förändra eller åtgärda sitt problem med informationsbristen. Företag C var på grund av deras 
strategiplan också de i ett tidigt skede klara med att de skulle åtgärda sitt problem eftersom de 
riskerade systemhaveri. Inte heller företag C gjorde någon analys av hur man önskade 
förändra eller åtgärda sin situation. Här framgår det tydligt att inget av de tre företagen i sin 
beslutsprocess gjorde en tydlig formulering av förändringsbehovet. 
 
Enligt Goldkuhl & Röstlinger skall man efter att ha genomfört det inledande arbetet med 
FA/SIM vid detta stadium kunna bilda sig en uppfattning om hur hela problembilden ser ut. 
Det är lämpligt att dokumentera problembilden som en lista som man sedan använder som ett 
underlag för att kunna komma fram till om problemet skall åtgärdas eller ej91. Inget av 
företagen i undersökningen utförde detta arbete då de tyckte sig vara helt på det klara med hur 
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deras problemsituation såg ut. Enligt Goldkuhl och Röstlinger så skall inte alltid problem leda 
till att åtgärder vidtas efter avslutad förändringsanalys. Det finns problemsituationer som man 
kan få leva med, vissa kan man skjuta på framtiden och andra kan ha rättats till under arbetets 
gång. Det viktiga är dock att man har fått fram exakt vilka behov som är så angelägna att de 
definieras som ett klart förändringsbehov för problemet92.  
 
Företagen utförde inte någon analys huruvida problemet skulle åtgärdas eller inte utan alla tre 
företagen hade bestämt sig för att åtgärda deras problemsituation. Att ett nytt system var 
lösningen på deras problem var de tre företagen säkra på redan från början av deras 
förändringsprocess. Inget av företagen gjorde någon utvärdering av andra åtgärder för att koma 
tillrätta med problemet.  Detta visar på att den del av beslutsprocessen som innefattar 
formulering av förändringsbehov inte utförs på ett tillfredställande sätt. 
 

5.1.3 Bestämma förändringsåtgärder 
 
Det framkom vid intervjuerna att inget av företagen i undersökningen hade utfört något som 
helst arbete vad gäller att ta fram tänkbara alternativa lösningar för att åtgärda deras 
problemsituation. Företag A beslutade att ett system som de hade fått information om vid ett 
seminarium var lösningen på deras problem och gjorde inte någon utvärdering huruvida någon 
annan slags åtgärd skulle ha kunnat lösa deras problem. Företag B var redan från det att 
slutanvändarna hade påtalat problemet övertygade om att ett nytt system var lösningen på 
deras problem. De beslutade sig för detta utan att undersöka om det fanns andra åtgärder som 
var intressanta att utvärdera som möjliga lösningar på deras problem. Enligt respondent 6 vid 
företag C övervägde aldrig strategigruppen några andra alternativa lösningar på deras problem 
än ett nytt system. Det utfördes ej heller något arbete med att hitta alternativa åtgärder för att 
tillgodose deras behov. 
 
Alla tre företagen hade i ett tidigt skede bestämt sig för att ett nytt system var lösningen på 
deras problem och utvärderade därför inga andra sätt att komma tillrätta med problemet. Enligt 
Simon skall man ta fram olika handlingsalternativ och dessa skall utvärderas innan man gör 
sitt val93. Det finns en fara med att man inte i nog stor utsträckning utvärderar olika alternativ 
sinsemellan och därför nöjer sig med ett satisfierande alternativ och fokuserar på att uppnå sin 
egen ambitionsnivå istället för att vara rationell. Detta skedde också vid företag A som 
överhuvudtaget inte utvärderade alternativa lösningar till ett inköp av ett system. Samma gäller 
företag B då de i ett tidigt skede valde att egenutveckla ett system istället för att mer noggrant 
utvärdera alternativa lösningar. Företag C ansåg att deras strategiplan var ett fullgott underlag 
på vilket de kunde basera sitt beslut om en anskaffning av ett nytt system. Det krävs att man 
som deltagare i ett förändringsarbete har stor kännedom om hela verksamheten om man som i 
dessa fall väljer att utelämna det arbete som en analys av olika lösningsalternativ innebär94.  
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FA/SIM förespråkar att man tar reda på vilka tänkbara alternativ man har som löser 
problemsituationen och de förslag och idéer som dyker upp skall dokumenteras. Det är en 
fördel om man i detta skede är öppen för många alternativa lösningar så att man inte låser fast 
sig vid ett alternativ. Efter avslutad analys om de olika alternativen skall man ha skapat en lista 
med lämpliga lösningar och det är bland dessa man utvärderar och bedömer de olika 
alternativen som man kommit fram till som tänkbara lösningar. I detta skede av 
förändringsarbetet skall man ha fått en god överblick samt en helhetsförståelse för 
verksamheten att man kan förutsäga vad det kommer att innebära för förändringar för 
verksamheten samt vilka effekterna av det val som man gör, blir. Det kan även vara viktigt att 
efter det att man valt åtgärd motivera och dokumentera varför man valt en speciell åtgärd 
medan man valt bort en annan. Just motiveringen till varför man valt bort vissa alternativ är 
bra om man har haft flera olika handlingsalternativ som de inblandade upplevt som likvärdiga 
eller om valet av åtgärd upplevts som väldigt komplicerat av de inblandade95. 
 
Vid intervjuerna framkom det att inget av de tre företagen i undersökningen hade övervägt 
någon annan lösning än anskaffning av ett nytt system för att komma tillrätta med problemet. 
Denna del av beslutsprocessen hade alltså eftersatts i alla tre företagen då inget av företagen i 
undersökningen överhuvudtaget hade utfört något som helst arbete med att försöka hitta 
alternativa åtgärder för att komma tillrätta med de problem de hade. 
 
 

5.2 Processen att utvärdera och välja system 
 
Denna kategori omfattar företagens process avseende utvärdering och val av system. Avsnittet 
inleds med företagens beslutsprocess gällande utvärdering av system och därefter följer en 
processen att välja system. 
 

5.2.1 Utvärdering av system 
 
När det gäller utvärdering av alternativa system har ingen grundlig marknadsundersökning 
utförts i något av företagen. I företag A utvärderades inga andra system än det system som 
ledningsgruppen hade fått information om vid ett seminarium. Den enda information som 
inhämtades om andra system var att de letade på Internet. I företag B var det enbart två 
personer inblandade i beslutet om vilka system som skulle kunna vara av intresse för 
utvärdering. Eftersom företag B valde att i sin utvärdering endast undersöka de system de 
kände till sedan tidigare resulterade detta i att enbart ett fåtal system blev föremål för 
granskning. I företag B genomfördes alltså inte heller någon ordentlig marknadsundersökning. 
I företag C deltog hela strategigruppen i arbetet med att utvärdera vilka system som skulle 
kunna komma ifråga. Men liksom i företag B så undersöktes enbart de system som personerna 
i strategigruppen hade kännedom om. Inte heller företag C genomförde någon grundlig 
marknadsundersökning.   
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Goldkuhl & Röstlinger menar att när man bestämt sig för att ett nytt system är lösningen på ett 
problem bör man utvärdera olika alternativa system utan att fokusera på en enda lösning. 
Denna utvärdering genomför man genom att företa en marknadsundersökning96. Inget av 
företagen i undersökningen genomförde någon sådan. I alla tre företagen förlitade man sig på 
att man hade kännedom om vilka system som skulle kunna komma ifråga. I företag A förlitade 
man sig på den information de hade fått vid seminariet och sökningen på Internet. Vad gäller 
företag B där endast två personer var inblandade i förändringsarbetet och som tidigt beslutade 
sig för att egenutveckla är frågan hur motiverade de var att utvärdera och undersöka de 
alternativ som fanns tillgängliga på marknaden. Det var fler personer inblandade i urvalet av 
alternativ till systemet i företag C och enligt respondent 6 hade dessa en stor kännedom om de 
alternativ som marknaden erbjöd. 

Detta visar på att utvärdering av alternativ till den valda lösningen inte utförs under 
beslutsprocessen inför en anskaffning av ett nytt system. Inget av företagen i undersökningen 
genomförde någon ordentlig marknadsundersökning då den personal som fanns tillgänglig i 
företagen förutsattes ha kännedom om vilka alternativ som skulle kunna komma ifråga. 

 

5.2.2 Val av system  
 
I företag A valde man system efter att ha fått information om detta vid ett seminarium utan att, 
förutom sökande på Internet, vidare undersöka om det fanns andra system som bättre hade 
uppfyllt deras krav. Dessutom fattades beslutet av ledningsgruppen utan att några 
slutanvändare medverkade. De personer i företag B som var involverade i förändringsarbetet 
valde att egenutveckla ett system eftersom de ansåg att inget av de system som fanns 
tillgängliga på marknaden skulle uppfylla deras krav. Slutanvändarna var alltså inte 
representerade när beslutet om vilket system som skulle anskaffas togs. I företag C provkördes 
de alternativa system som de ansåg vara av intresse. Slutanvändarna var representerade när 
beslutet fattades om vilket system som skulle anskaffas då det var de som fick poängsätta de 
funktioner systemet tillhandahöll.  
 
Goldkuhl och Röstlinger påtalar att det ofta brister i den förstudie som skall föregå ett 
förändringsarbete och i de fall som det genomförs en förstudie involverar den ofta bara en 
begränsad grupp av människor eller nyckelpersoner. Detta leder till att andra som påverkas av 
dessa beslut får svårt att påverka utfallet av beslutet97. I företag A medverkade enbart 
ledningsgruppen i det beslut som fattades. Det nya systemet i företag B utformades mer med 
hänsyn till den personal vid dataavdelningen som skulle underhålla systemet än för de 
slutanvändare som skulle använda sig av systemet i sitt dagliga arbete. Enligt respondenterna 
vid företag B tillfrågades slutanvändarna om vilka funktioner som de tyckte att det nya 
systemet skulle innehålla men respondenterna uppgav att de inte lyssnat så mycket på 
slutanvändarna. Det var respondenternas uppfattning att slutanvändarna inte riktigt visste vad 
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de ville att systemet skulle kunna utföra och tillhandahålla. I företag C var slutanvändarna 
representerade i slutskedet av anskaffningen av det nya systemet. 
 
Trots att det är viktigt att systemet skall kunna underhållas av datapersonalen måste man också 
låta slutanvändarna som påverkas av förändringen, i detta fall en anskaffning av ett system, ha 
möjlighet att påverka förändringens innehåll. De teorier vi hänvisar till säger också att man för 
att nå ett gott slutresultat bör ta användarnas behov i beaktande i högre grad än vad som 
gjordes i företag A och B. Om slutanvändarna hade varit involverade i förändringsarbetet i 
företag A hade det funnits möjlighet att någon av dem skulle ha kunnat upplysa 
ledningsgruppen om att en ny produktionslinje, istället för ett nytt system, var lösningen på 
problemet med produktionskapaciteten. Enligt Goldkuhl & Röstlinger uppnår man inte bara 
bra förändringar om slutanvändarna involveras i förändringsarbetet utan slutanvändarna 
utvecklar också goda kunskaper om den nuvarande och den framtida verksamheten98. 
 
När man till sist väljer mellan de olika systemen som man har kommit fram till är av intresse 
bör man enligt Goldkuhl & Röstlinger involvera slutanvändarna99. I företag A och B var inte 
slutanvändarna delaktiga i valet av system eller i utformningen av det, medan de i företag C 
var representerade då systemen skulle testköras och poängbedömas. Vi anser att beslutet som 
fattades i företag B om vilket system som skulle införskaffas stämmer väl överens med Simons 
teori om att om personer inblandade i utvärderingen upplever att det är enkelt att hitta fördelar 
i något av alternativen så höjs dennes motivation för detta system100. Detta framgick tydligt 
under intervjun med datapersonalen på företaget då de framhöll fördelarna med egenutveckling 
kontra inköp av färdigt system.  
 
Det kan även vara viktigt att efter det att man valt åtgärd motivera och dokumentera varför 
man valt en speciell åtgärd medan man valt bort en annan. Detta är särskilt viktigt i de fall där 
de inblandade upplevt det som svårt att välja alternativ eftersom man genom denna motivering 
tydliggör valet för alla inblandade101. I företag A: s fall menade respondenterna att det inte 
fanns något annat system som motsvarade deras krav trots att de ej hade genomfört en 
ordentlig marknadsundersökning. I företag B:s fall motiverades valet att egenutveckla på 
grund av att man inte vill köpa ett system som innehöll funktioner som man inte behövde 
medan företag C motiverade sitt val genom att hänvisa till ett förmånligt avtal med den valda 
leverantören samt den poängbedömning som slutanvändarna utförde för att komma fram till 
vilket system de skulle införskaffa. 
 
Valet av vilket system som skulle anskaffas gjordes i företag A av ledningsgruppen och i 
företag B enbart av de två personerna som var inblandade i förändringsarbetet medan 
slutanvändarna var representerade och delaktiga i valet av system vid företag C.   
 
I företag A: s fall så har det visat sig att de inte kom tillrätta med problemet med 
produktionskapaciteten då de har varit tvungen att införa ytterligare en produktionslinje för att 

                                                 
  98 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda  

förändringsbeslut 
  99 Ibid. 
  100 Simon,H., (1982). Models of Bounded Rationality: Behavioral Economics and Business Organizations 
  101 Goldkuhl & Röstlinger, (2000). Förändringsanalys Arbetsmetodik och förhållningssätt för goda  

förändringsbeslut 

    36



 

öka sin produktionskapacitet. I företag B: s fall där de valde att egenutveckla sitt system finns 
det två personer som handhar och tillhandahåller support för systemet. Detta kan innebära 
problem för företaget eftersom systemet är så pass omfattande och helt beroende av att dessa 
personer är tillgängliga inom företaget. Detta visar också på en bristande analys av vad 
systemet hade inneburit för den framtida verksamheten då en riktigt utförd sådan hade kunnat 
påvisa detta problem. Denna sårbarhet är inte lika påtaglig i företag C: s fall eftersom de har 
valt att köpa in ett system och därigenom har tillgång till kunnig supportpersonal även om den 
egna personalen skulle sluta eller på annat sätt inte finnas till hands.  
 
Denna del av beslutsprocessen, val, har inte utförts på ett sådant sätt så att man skulle kunna ta 
för givet att företagen i undersökningen har anskaffat det för företaget ifråga mest lämpliga 
systemet. Eftersom utvärderingen av alternativ inte har genomförts som den borde har inte 
heller företagen i undersökning kunnat göra ett optimalt val bland de system som hade kunnat 
komma ifråga för att komma tillrätta med företagets problem. Dessutom har inte slutanvändare 
involverats såsom de borde vid valet av system då två av företagen i undersökningen inte 
engagerat slutanvändare överhuvudtaget då beslutet om val av system fattades. 
 
 

5.3 Sammanfattning av analysen 
 
Början av processen i ett företag som föregår ett beslut om anskaffning av ett system, det vill 
säga formulering av problem och mål, verkar till stor del utföras av företag trots att till 
exempel problemsambandsanalys verkar förbises. Formulering av förändringsåtgärder och att 
bestämma förändringsåtgärder utförs däremot inte på ett tillfredställande sätt. Processen av 
utvärdering och val av system uppvisar stora brister när det gäller att genomföra 
marknadsundersökningar och detta i sin tur påverkar valet av system eftersom det på grund av 
att man inte genomför en tillfredsställande marknadsundersökning inte heller kan vara säker på 
att man har vetskap om de bästa alternativen när man skall fatta beslut om vilket system som 
skall införskaffas. 
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6 AVSLUTNING 

 
 
 
 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser vi har kunnat dra efter vår analys av det empiriska 
materialet. Vi kommer även att framföra egna reflektioner kring detta arbete och diskutera 
omständigheter som vi tror har påverkat vår undersökning samt besvara de frågor vi ställde i 
inledningskapitlet.  
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur beslutsprocessen som föregår en 
anskaffning av ett IT-system går till. Syftet var också att undersöka hur processen avseende 
utvärdering och val av system i ett företag genomförs. För att uppfylla vårt syfte med denna 
undersökning har vi använt oss av förändringsanalysmetoden FA/SIM och Simons 
beslutsprocessteori.  
 
För att besvara första delen av vårt syfte ”hur beslutsprocessen som föregår en anskaffning av 
ett IT-system går till” så anser vi att vår undersökning visar på att företag till stor del 
analyserar vilka problem de har och är fullt på det klara med vilket mål de har med en 
anskaffning av ett nytt system. Däremot visar undersökningen på att företag överhuvudtaget 
inte utför den del av processen som omfattar att formulera förändringsbehov och att bestämma 
förändringsåtgärder. När ett problem har upptäckts så tenderar företag att alltför snart 
bestämma sig för en lösning och evaluerar inte huruvida problemet kan lösas på något annat, 
bättre sätt.  
 
Vidare visar vår undersökning på att företag har stora brister när det gäller den andra delen av 
vårt syfte ”hur processen avseende utvärdering och val av system i ett företag genomförs”.  
Vid den del av beslutsprocessen som omfattar utvärdering av alternativ till anskaffningen av 
ett system genomförs till exempel inte marknadsundersökningar i den utsträckning som de 
borde för att utröna huruvida det existerar andra, bättre alternativ till det valda systemet. På 
grund av den otillräckliga utvärderingen av alternativ samt att slutanvändare inte involveras i 
valet av system så har inte den del av beslutsprocessen som omfattar val av system kunnat 
genomföras på ett tillfredsställande sätt.  
 
För att besvara frågorna som vi ställde inledningsvis: ”Fattas beslut inom företag i enlighet 
med de teorier som finns om beslutsprocesser eller fattas beslut på andra grunder än vad dessa 
teorier anger?”, menar vi att de företag som vi undersökt till viss del följer dessa teorier då 
beslutsprocessen i företagen innan anskaffningen av det nya systemet någorlunda 
överensstämmer med de steg/faser som finns i teorierna. Att företag sedan inte verkar utföra 
alla åtgärder som bör genomföras innan en förändring i en verksamhet, visar på att det finns 
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anledning att fundera på om inte beslutsprocessen innan en anskaffning i ett företag kan 
förbättras väsentligt. Vår fråga: ”Har de utvärderat olika alternativ innan beslutet om 
anskaffningen fattades?” kan besvaras med ett klart – nej, det har de inte. Denna underlåtenhet 
har påverkat hur valet av system har utförts, det vill säga man kan inte välja det bästa systemet 
om det inte finns representerat bland de man väljer mellan. Här kan vi se klara brister i 
beslutsprocessen i de undersökta företagen.  
 
 
 

6.2 Avslutande kommentarer  
 
Vi tycker det är märkligt att det arbete som vi tror skulle generera mest nytta, det vill säga ta 
fram alternativa åtgärder och utföra en ordentlig marknadsundersökning, till så stor del har 
blivit eftersatt i alla företagen som ingick i undersökningen. Kanske är det så att problemen 
med anskaffningar av detta slag kan härröras till informationsteknologins beskaffenhet som 
sådan, till exempel att det är en teknik som snabbt förändras. 
 
Det faktum att vi valde att utföra vår undersökning vid stora företag tror vi har påverkat 
resultatet av vår undersökning i positiv riktning men trots detta så visar resultatet av denna 
rapport på att det finns stora brister med det arbete som bör föregå en systemanskaffning i 
företag. Anledningen till att vi antar att stora företag skulle uppvisa ett bättre resultat än små 
företag är att vi utfört undersökningen vid företag som är av sådan storlek att datapersonal har 
funnits tillgänglig och som man skulle kunna förutsätta har kännedom om hur en 
systemanskaffning bör gå till.  
 
Vi vill betona att de slutsatser vi har kommit fram till enbart gäller för de tre företagen som 
ingick i undersökningen.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor företag A 
 
 
BESLUTSTEORI 
 
1. Funderar ni på att bygga ut DW* för t.ex. kundanalyser? 
2. Förväntar ni er att ni ska gå med vinst på investeringen? 
3. Hur ska vinsten genereras? 
4. Ska ni utöka produktionen på grund av att ni har skaffat ett DW? 
5. Hade ni någon ram för vad investeringen fick kosta, eller fick det ”kosta vad 

det kosta ville”? 
6. Har ni funderat på någon annan lösning än DW? 
7. Gjorde ni några ingående kostnadskalkyler innan inköpet? 
 
 
Identifieringsfasen 
 
1. Hur uppstod behovet av ett DW? Hur upptäckte du att ett behov fanns? 
2. Vem tog beslutet att köpet skulle genomföras? 
3. Hur gick ni tillväga när ni undersökte vilka alternativ som fanns? Gjorde ni 

det överhuvudtaget? 
4. Hur gick arbetet till med att utvärdera de olika alternativen som fanns? 
5. Hur gick utvecklingsarbetet till? 
 
 
 
Varför inköp av Beslutsstödjande System? 
 
1. Har ni dragit ner på personal på grund av investeringen i ett DW? 
2. Tycker ni att ni har fått ökad kontroll på produktionen? 
3. Tycker ni att planeringen av produktionen har förbättrats efter införandet? 
4. Har kvalitén ökat på produktionen, t.ex. eliminering av mänskliga fel? 
5. Har ni kunnat identifiera möjligheter för nya produkter och tjänster? 

 

 
 
1. Vilken attityd hade du till införandet av DW:t? 
2. Vem är tillsatt för att utvärdera systemet? 
3. Var det du som beslutade att köpa in systemet, eller var det fler 

involverade? 
4. Var möjligheten till provkörning av systemet avgörande för att ni skulle köpa 

in DW:t? 
 
Simulering   
 
1. Varför valde ni att simulera innan köpet, och vem tog beslutet om 

simuleringen? 
2. Fanns andra alternativ än simulering för att utröna om systemet var OK? 

    



 

3. Vad ville ni uppnå med simuleringen? Övertyga andra, gemensam syn med 
andra, osäkerhet om lämpligt styrningsverktyg. Blev det så? 

4. Vilka restriktioner fanns det? Fanns det saker som gjorde att ni inte kunde 
simulera precis som ni ville? 

5. Uppnåddes resultat vid simuleringen som var av värde för beslutet, alltså att 
ni valde just detta system? 

6. Litade ni på resultaten från simuleringen? 
 
1. Har ni använt ert DW till något annat än ni hade tänkt från början? 
2. Får du informationen från DW i form av sammanställda rapporter eller får du 

informationen direkt från systemet ( direkt till din PC? ) 
3. Har ni använt systemet för att se om vissa produkter går dåligt? 
4. Upplever du att du genom införandet av systemet lättare kunnat fatta beslut 

angående produktionen? 
5. Är du på det stora hela nöjd med inköpet? 
 
Hur upplever du att du har haft nytta av systemet? 
Hur använder du dig av den nya tekniken i ditt arbete? 
Beslutsprotokoll? 
 
*DW=Data Warehouse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

BILAGA 2: Intervjufrågor företag B och C 
 
1. Hur uppstod behovet av det nya systemet? Hur upptäckte ni att ett 

behov fanns? När var detta? 
 
2. Vem tog beslutet att köpet skulle genomföras? 
 
3. Hur gick ni tillväga när ni undersökte vilka alternativ som fanns? Gjorde 

ni det överhuvudtaget? Marknadsundersökning, leverantörskontakter? 
 
4. Hur gick arbetet till med att utvärdera de olika alternativen som fanns? 
 
5. Vem var det som kom med förslaget om en anskaffning av det nya  

systemet? 
- ledningen 
- försäljare 
- anställd i företaget 

 
6. Vilka faktorer tog ni hänsyn till när ni skulle besluta om anskaffningen av 

systemet? 
- ekonomi 
- stora datamängder 
- analysbehov 
- annat 

 
7. Vad fick er att investera i ett nytt system? Vad var det som fick er 

att inse att ni hade behov av ett nytt system? Hur såg 
problemsituationen ut? 

 
8. De problem ni ville åtgärda, löstes de m.h.a. det nya systemet?  

 
9. Gjorde ni någon kartläggning av verksamheten i problemavslöjande 

syfte? 
 

  
    10. Vilka mål ville ni uppnå? 

(Hade ni ett klart uttalat mål med anskaffningen 
av systemet? (till exempel mindre spill, större 
produktion osv.)) 

  Var systemet ett ”medel” för att nå ett annat,  
större mål? 

 
11. Gjorde ni någon verksamhetsanalys för att klargöra hur det nya 

systemet skulle anpassas till den befintliga verksamheten? 
 

12. Gjorde ni någon ansvarsanalys av vem som skulle ha ansvar för 
det nya systemet och om dennes arbetsuppgifter skulle komma att 
ändras? 

 

    



 

13. Gjorde ni någon bedömning hur verksamheten skulle förändras i 
och med det nya systemets införande? 

  
14. Fanns det något tvivel huruvida ni skulle eller inte skulle köpa in det 

nya systemet? 
 

15. Löste systemet några andra problem än de problem det var inköpt 
för att lösa? 

 
16. Vilka åtgärder var aktuella för att uppfylla målen och åtgärda 

problemen? 
 

 
17. Hade ni några handlingsalternativ? (Till exempel öka produktion 

eller annat för att lösa problemet) 
 
18. Hur gick ni tillväga vid själva urvalet av de alternativ som fanns? 

(om Ja på förra frågan) 
 

19. Vad var det som gjorde att ni valde det system som ni bestämde er 
för att anskaffa? (varför just det här systemet, varför inte ett annat 
system) 

 
20. Hur många anställda har ni? 

 
21. Hur många anställda inom datasektionen har ni? 

 
22. När installerade ni datoriserade system? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    


	1 INLEDNING
	1.1 Bakgrund och problembeskrivning
	1.2 Syfte
	1.3 Avgränsningar
	1.4 Disposition

	2 TEORI
	2.1 Beslutsprocessteori
	2.1.1 Normativa/Deskriptiva modeller och beslutsfattande

	2.2 Simons beslutsprocessmodell
	2.3 Kritik mot den rationella modellen
	2.4 Förändringsarbete/förändringsanalys och IT-anskaffning
	2.5 FA/SIM
	2.5.1 Problemanalys
	2.5.2 Identifiering och formulering av problem
	2.5.3 Problemområdesindelning
	2.5.4 Målanalys
	2.5.5 Analys av målsamband
	2.5.6 Verksamhetsanalys
	2.5.7 Analys av förändringsbehov
	2.5.8 Bestämning/val av förändringsåtgärder

	2.6 Kritik mot förändringsanalysmetoden
	2.7 Teoretisk diskussion – likheter och skillnader

	3 METOD
	3.1 Metodval
	3.2 Vårt synsätt
	3.3 Kvantitativa och kvalitativa metoder
	3.4 Metoddiskussion
	3.4.1 Identifiering och val av företag
	3.4.2 Intervjuer
	3.4.3 Sammanställning och analys


	4 EMPIRI
	4.1 Redovisning av intervjuerna vid företag A
	4.2  Redovisning av intervjuerna vid företag B
	4.3 Redovisning av intervjuerna vid företag C
	4.4 Sammanfattning av empirin

	5 ANALYS OCH DISKUSSION
	5.1 Beslutsprocessen som föregår en systemanskaffning
	5.1.1 Analys av problem och mål
	5.1.2 Formulering av förändringsbehov
	5.1.3 Bestämma förändringsåtgärder

	5.2 Processen att utvärdera och välja system
	5.2.1 Utvärdering av system
	5.2.2 Val av system

	5.3 Sammanfattning av analysen

	6 AVSLUTNING
	6.1 Slutsatser
	6.2 Avslutande kommentarer
	KÄLLFÖRTECKNING


