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Sammanfattning 
 

De flesta organisationer använder idag informationssystem i sin verksamhet. Ofta har man 
flera olika system för att lösa olika problem och för att stödja olika funktioner i en organisa-
tion. När en organisation har två eller flera informationssystem som är fristående från 
varandra riskerar man att hamna i en situation där ett behov att koppla ihop dessa uppstår. 
Anledningar till detta kan till exempel vara att man vill göra informationen tillgänglig eller 
effektivisera verksamheten.   
 
Fallstudien har undersökt vilka orsaker till, och motiv för, integration som individer i en 
organisation anser ligga bakom ett upplevt integrationsbehov. Detta har sedan jämförts med 
de teorier som har identifierats för att se om individperspektivet kunnat tillföra något 
ytterligare till de befintliga teorierna.  
 
Inom organisationen så upplever idag vissa individer ett behov av integration av 
informationssystem. Situationen med icke integrerade informationssystem har uppstått 
genom att organisationen har en funktionsindelad struktur och informationssystem har 
successivt köpts in för att stödja de olika funktionerna, ett förlopp som också beskrivs i 
teorin.  
 
Individernas förklaringar till hur och varför detta integrationsbehov har uppstått varierar 
beroende på de olika individernas arbetsuppgifter och ansvarsområden inom organisationen. 
På dessa punkter var teorin i överensstämmelse med empirin. Bland annat anges 
informationstillgänglighet och processproblem som motiv för att integrera. 
 

   



Abstract 
 

Most organisations today use information systems to support their business. Information 
systems are often developed to solve specific problems and support different functions within 
an organisation. When an organisation has two or more information systems that aren’t 
connected to each other the need for those systems to communicate may arise. There are a 
number of reasons for this, they might want to make the information available through the 
organisation, they might want to make the business more efficient or there might be some 
other reason.  
 
The case study has examined what reasons individuals in an organisation see to why an 
organisation needs to integrate its information systems. The individual’s reasons have been 
compared with the theories to see if the individual perspective can complement or differ from 
the theories. 
 
Within the organization certain individuals today experience a need for integration of 
information-systems. The current situation with non-integrated information-systems has 
arisen due to the fact that the organization has a functional structure and that information-
systems gradually has been acquired to support these functions, which is in accordance with 
the studied theories. 
 
The individuals within the organisation give different explanations to how and why this need 
for integration has arisen depending on their position in the organisation, which also is in 
accordance with the studied theories. Availability of information and difficulties with 
processes were two of the motives for integration that was mentioned. 
 
 
 

   



Förord 
 

Denna D-uppsats på 10 poäng är resultatet av vårt examensarbete i Data- och Systemveten-
skap vid Institutionen IES vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Vi vill tacka respondenterna vid vårt undersökningsföretag för att de avsatte tid för intervjuer. 
Utan er hjälp hade det inte blivit någon uppsats.  
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Kerstin Kemlen som med tålamod har 
bistått med kloka ord och tankegångar som fört vårt resonemang framåt. Vi riktar även ett 
tack till arbetslaget för konstruktiv kritik vid seminarietillfällena. Till sist vill vi tacka vår 
stödgrupp för deras hjälp under processens gång. 
 
 
Piteå den 18 juni 2004 
 
 
 
 
……………………………………… ……………………………………… 
Jonas Holmgren Mikael Jonsson 
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1 Inledning 
I det här första kapitlet ger vi en bakgrundsbeskrivning till studien. Vad som har lett oss fram 
till vår forskningsfråga, vilken vi också presenterar här, tillsammans med syftet och avgräns-
ningarna. Slutligen har vi lagt in ett avsnitt med definitioner för vissa viktiga begrepp. 
 
Informationssystem är enligt Sandoe, Corbitt och Boykin (2001) en unik konfiguration av IT-
resurser som används för att lagra, omvandla och överföra information. Med information 
menas data som lagras i en organisations informationssystem och med organisation avses en 
grupp människor som är engagerad i en meningsfull aktivitet som sträcker sig över tiden 
enligt Sandoe et. al. Informationssystem har använts som stöd för verksamheter i 
organisationer sedan slutet av 60-talet. Användningen av dessa har ökat kraftigt sedan dess 
och är idag av stor betydelse för en organisations förmåga att bedriva en effektiv verksamhet. 
Alltmer information, bearbetas och lagras och behovet av den lagrade informationen inom 
organisationens olika delar är ofta stor. Den information som en organisation lagrar i sina 
olika informationssystem kan vara sådan som behövs i andra delar av organisationen. Detta 
kan åstadkommas genom att man manuellt för över informationen på papper och lämnar över 
detta till den som behöver det. Ett annat sätt kan vara att göra det tillgängligt genom 
integration av informationssystem som, enligt Sandoe et. al, är en sammankoppling av två 
eller flera informationssystem så att informationen blir direkt tillgänglig från ett 
informationssystem till ett annat.   
 
Idag finns det ett stort behov av att integrera informationssystem inom organisationer, vilket 
beskrivs av bland annat Sandoe et. al. Inte minst blir det tydligt genom att de flesta system-
leverantörer (SAP, Webmethods, Bea Systems, Microsoft och Oracle) erbjuder olika 
integrationslösningar enligt Internet 2 (2004), varav några organisationer ägnar sig exklusivt 
åt detta. 
 
Integration av informationssystem är inte något nytt men det har under senare år uppmärk-
sammats mera och mera. Integration av informationssystem kan göras på olika sätt, men 
principen är att informationen i ett informationssystem görs tillgänglig i ett annat.  

1.1 Problemområde 
Magoulas och Pessi (1998) beskriver ett antal allvarliga problem som många organisationer 
upplever på grund av utformningen av de egna informationssystemen. Exempel på sådana 
problem är att;  
• man inom en verksamhetsdel måste arbeta med flera olika informationssystem för att lösa 

sin uppgift. 
• information, som finns i organisationers informationssystem är inte tillgänglig för alla de 

människor som behöver den. Detta kan leda till att man måste fatta beslut utan tillgång till 
väsentlig information.  

• samma information anskaffas och förvaltas på flera olika ställen inom organisationen 
vilket leder till ökad risk för dålig informationskvalitet och ökade kostnader för informa-
tionshanteringen.  

 
Dessa och många andra problem som organisationer upplever med sina informationssystem 
kan bero på avsaknaden av integration, det vill säga att informationen i ett 
informationssystem inte finns tillgänglig i ett annat. Magoulas et. al menar att en av de mest 
förekommande företeelserna i dagens organisationer är informationssystem som är 
frikopplade från varandra.  
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Således verkar det finnas problem förknippade med att en organisation har informations-
system som inte är integrerade med varandra. Det verkar också finnas en stor marknad för 
integrationsprodukter med tanke på hur många, och stora, organisationer som jobbar med 
detta.  
 
Utifrån detta har vi funderat över hur det kommer sig att en organisation hamnar i en sådan 
situation att de behöver integrera sina informationssystem. Vilket har lett oss fram till vår 
forskningsfråga. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur och varför uppstår ett behov av integration av informationssystem i en organisation? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att belysa de bakomliggande orsakerna till att ett integrationsbehov av 
informationssystem uppstår. Vi vill åstadkomma detta genom att dels återge det som 
teorierna visar som anledningar till att ett integrationsbehov uppstår och dels genom att 
genomföra en djup fallstudie på en organisation för att se om detta kan ge ytterligare orsaker.  
 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer inte att göra skillnad på olika typer av integration utan avser med integra-
tionsbehov endast behovet av information i ett informationssystem från ett annat, där denna 
inte i nuläget finns. Vi kommer inte heller att beröra olika problem, av till exempel teknisk 
eller social karaktär, som kan vara hinder för att en integration skall kunna genomföras. 

1.5 Sökord 
Följande sökord har använts då vi letat teorier för uppsatsen: Integration, Informationssystem, 
Organisationsstruktur, Organisation.  

1.6 Målgrupp  
Uppsatsen kan fungera som ett utbildningsmaterial för organisationer som i någon form 
använder sig av informationssystem och därigenom riskerar att hamna i en situation med 
informationssystem som kräver integration.  
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2 Metod 
I följande kapitel beskriver vi hur undersökningen lagts upp och hur den genomförts. Vi 
redogör i korta ordalag för vad en fallstudie är och vilka frågor en sådan studie bäst 
besvarar. Vi beskriver också på vilka grunder valt det undersökta företaget och dess 
respondenter. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Vi har i litteratur hittat teorier som beskriver orsakerna till att ett integrationsbehov uppstått. 
För att se om en studie på ett verkligt fall kan ge ytterligare orsaker och vinklingar har vi 
utfört en djupare studie på Hushållningssällskapet i Norrbotten (HUSH). Med teorierna som 
grund har vi formulerat frågor som vi samlat i ett undersökningsprotokoll(se bilaga 1). 

2.1.1 Val av teorier 
För att hitta lämpliga teorier har vi gjort sökningar (sökord, se kapitel 1.5) i Luleå tekniska 
universitets litteratur- och artikeldatabaser samt i viss mån även på Internet. Utifrån de träffar 
vi har fått där har vi försökt att hitta aktuell litteratur, framförallt avseende integration och 
informationssystem. När det gäller teorier som beskriver hur ett integrationsbehov uppstår 
utgick vi från den litteratur som gav oss uppslaget till studien, Sandoe, Corbitt och Boykin 
(2001) som beskriver detta på ett bra sätt. Det som Sandoe et. al skriver låg till grund för den 
fortsatta sökningen och ledde fram till följande teoriavsnitt: 
 

• Organisationers struktur – för att strukturen, enligt Sandoe et. al, påverkar valet av 
informationssystem. 

• Informationssystemens utveckling – för att det har skapat förutsättningar för företags 
möjlighet att integrera. 

• Integration - för att påvisa hur ett integrationsbehov kan uppstå. 

2.1.2 Val av undersökningsenhet 
För att en undersökningsenhet skulle passa i studien behövde någon i organisationen uppleva 
ett integrationsbehov, individen skulle alltså uppleva det som problematisk att två eller flera 
informationssystem inte var integrerade. Anledningen var att studien syftar till att undersöka 
vilka orsaker som ligger till grund för att problemet har uppkommit. Genom vår handledare 
fick vi veta att HUSH hade uttryckt ett problem som skulle kunna lösas med hjälp av 
integration. Efter kontakt med organisationen fick vi reda på att de upplevde dubbelarbete 
eftersom två system inte var integrerade. Detta ansåg vi vara tillräckligt för att undersöka vad 
de såg för anledningar till att integrationsbehovet uppkommit. 

2.1.3 Val av respondenter 
För att hitta respondenter som skulle passa i vår undersökning ställde vi upp ett antal 
kriterier. Eftersom undersökningen handlar om integration av informationssystem inom en 
organisation krävdes det att samtliga respondenter var användare av organisationens 
informationssystem. Dessutom ville vi ha användare från olika avdelningar inom organisatio-
nen eftersom det skulle ge en bredare studie. För att stärka studiens validitet ville vi också ha 
respondenter som befann sig på olika nivåer inom organisationen. Vi ville också skapa oss en 
bild över hur organisationen har förändrats över tiden, både när det gäller informationssystem 
och organisationsstruktur. Därför krävdes respondenter som hade dessa kunskaper. 
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Följande respondenter svarade mot de uppsatta kriterierna och fick svara på de frågor som 
finns redovisade i undersökningsprotokollet (se bilaga 1): 
 

• Projektsamordnaren var vår kontaktperson och den som gjorde oss uppmärksamma på 
att det fanns ett dubbelarbete inom organisationen. Vid den initiala kontakten ut-
tryckte hon att det kändes som onödigt arbete vilket vi uppfattade som ett problem. 
Hon arbetade dagligen med systemen i internationella och nationella projekt. 

• Administrationssamordnaren arbetade på ekonomiavdelningen och använde systemen 
dagligen. 

• Systemansvarige arbetade inom en avdelning som handhar fiske- och biologifrågor. 
Han hade ansvar för och kunskaper om organisationens informationssystem och fick 
därför svara på kompletterande frågor om informationssystemen (se bilaga 2). 

• VD:n gav ett ledningsperspektiv på problemet. Han använde informationssystemen 
dagligen och hade kunskaper om organisationens utveckling eftersom han varit an-
ställd i Hushållningssällskapet sedan 1980-talet. Därför fick han svara på komplette-
rande frågor om organisationen (se bilaga 2). 

2.2 Metodval 
Den metod som studien grundar sig på är en fallstudie som, enligt Yin (2003), passar när man 
har en studie av förklarande art. Enligt Yin är en studie är av förklarande art när den 
behandlar frågor av typen ”Hur” och ”Varför” vilket vår undersökning gör. Yin beskriver två 
olika typer av fallstudier, singelfallstudie där en djupare undersökning görs på ett företag och 
en multipel fallstudie där flera företag används för att få en bredare bild av verkligheten. 
Intentionen var att utföra en djupare studie på HUSH för att som Yin skriver ”Se om en 
djupare studie på ett verkligt fall kan ge ytterligare vinklingar på problemet”. Han beskriver 
det som att man testar en teoribas på ett verkligt fall. Genom en singelstudie blir samma 
problem vinklat från flera håll vilket leder till en djup undersökning av en organisations 
problem. 
 
Den teoribas som har testats på HUSH finns beskriven i kapitel 3 och består i korta ordalag 
av:  

• Hur organisationers struktur och förändring kan ligga till grund för att ett 
integrationsbehov uppstår.  

• Hur teknikens utveckling skapar möjligheter för integration.  
• Vilka motiv som kan finnas för integration.  
 

Samtliga delar i teorin tillsammans med den empiriska undersökningen på HUSH ska ge en 
bild av de bakomliggande orsakerna till att ett integrationsbehov uppstår.  

2.2.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingen var uppdelad i två delar, semistrukturerade intervjuer och tillgänglig 
dokumentation från HUSH. De semistrukturerade intervjuerna genomfördes i enrum med 
respektive respondent, med hjälp av ett undersökningsprotokoll (se bilaga 1). Vid semi-
strukturerade intervjuer styrs inte respondenten till att svara strikt på en speciell fråga utan 
respondenten får möjlighet att svara fritt, vilket innebär att svaren kan tangera ett flertal 
frågor i undersökningsprotokollet. Metoden innebär en större frihet för respondenten att 
resonera, men detta medför i sin tur att svaren kan bli väldigt omfattande och ibland hamna 
utanför problemområdet.  Vi bandade samtliga intervjuer för att lättare kunna sammanställa 
svaren men det medförde även att vi kunde fokusera mer på respondentens svar vid intervju-
tillfället. Då fanns större möjlighet att fånga upp saker som vi ville fråga vidare om. Samtliga 

 6  



 

respondenter hade i förväg fått ta del av undersökningsprotokollet (se bilaga 1), vilket 
medförde att respondenterna var förberedda och kom med uttömmande svar.  
 
Enligt Holme och Solvang (1991) är en seminstrukturerad intervju en kvalitativ data-
insamlingsmetod som inte kräver någon högre grad av formalisering och dessutom inte har 
som mål att nå en generell giltighet utan primärt har ett förstående syfte. Om man vill förstå 
ett problem bör därför en kvalitativ datainsamlingsmetod användas.  
 
Eftersom vår forskningsfråga innebär att vi vill ta reda på Hur och Varför ett problem har 
uppkommit och därmed vill förstå och förklara problemet så anser vi att en fallstudie med en 
kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade intervjuer passar bäst.  
 
Vid datainsamlingen tog vi del av tre olika dokument:  
 

• Verksamhetsbeskrivning för att få en bild om organisationens uppbyggnad (HUSH 1). 
• En rapport från 1999-10-12 som beskriver beslutsprocessen vid införskaffandet av 

Hogia (HUSH 2). 
• Ett strategidokument för att få en bild av organisationens IT-resurser idag (HUSH 3). 

 
För att bekräfta och eventuellt komplettera informationen runt dessa dokument ställdes extra-
frågor, utöver intervjuguiden, till några av respondenterna. Till VD:n ställdes frågor om 
organisationens struktur och historia och till den informationssystemansvarige ställdes 
djupare frågor om det befintliga informationssystemet och informationssystemets historik. 
Extrafrågorna finns beskrivna i bilaga 2. 
 
Undersökningsprotokollet utarbetades för att ta reda på de orsaker som ligger till grund för ett 
upplevt integrationsbehov. Vi valde att använda enkla frågor där respondenten skulle få 
möjlighet att med egna ord beskriva det eventuella integrationsbehov de kände. Frågorna 
skulle inte styra respondenten mot någon specifik orsak utan vår förhoppning var att han/hon 
skulle lägga fram orsaker som vi inte hittat i teorin. Vi var noga med att inte fråga 
respondenterna efter specifika orsaker utan att han/hon själv skulle få möjlighet att beskriva 
sina upplevelser och åsikter 
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2.2.2 Analysmetod 
Den kvalitativa datainsamlingsmetod som använts ger oftast en stor mängd data som på något 
sätt ska sammanställas. Huberman och Miles (1994) delar upp en kvalitativ analys i tre delar, 
datareduktion, datavisning och att dra slutsatser och verifiera (se bild 1). 
 
 

Datainsamling  
 
 

Analysmetod 

Datareduktio
n Slutsatser och 

verifikation

Datavisning 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 Analysmetod  (Huberman och  Miles (1994)) 
 
Datareduktion innebär, enligt Huberman et. al att man fokuserar, förenklar, abstraherar och 
omvandlar det data som har samlats in. De menar att man under hela uppsatsskrivandet utför 
en datareduktion eftersom författarnas uppfattning styr vilken data som tas med.  
 
Studien har utgått från intervjuerna i sin helhet. Samtliga intervjuer skrevs ned på papper. 
Därefter grupperades och reducerades materialet till de delar som vi ansåg vara relevanta för 
undersökningen. De grupper som användes var: 
 

• Vilka problem respondenterna såg med informationssystem som inte var integrerade? 
• Varför de ansåg att det var ett problem? 
• Hur de trodde att detta skulle kunna lösas? 

 
Visst material har också grupperats utifrån organisationsförändring och informationssystem-
förändring inom företaget.  
 
Enligt Huberman et. al är nästa steg i analysen datavisning vilket innebär att man på ett 
organiserat och komprimerat sätt visar informationen som samlats in. Man skapar på detta 
sätt en förutsättning för att förstå materialet och göra något med det. Huberman et. al menar 
att man antingen kan analysera vidare eller dra slutsatser från datavisningen det vill säga gå 
till nästa steg eller gå tillbaka ett steg i analysen. Exempel på visningssätt, menar Huberman 
et. al, är matriser, grafer, kartor och nätverk.  
 
Vid studiens analys har matriser använts för att visa den insamlade informationen. Dessa 
matriser finns redovisade som bilaga 3 och i analysen redovisar vi de mönster i matriserna 
som vi kommit fram till. 
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Det tredje steget i analysen är att dra slutsatser och verifiera vilket vi gör i våra slutsatser och 
egna reflektioner. 

2.3 Metoddiskussion 
En viktig aspekt som vi beaktat i vår undersökning är att vi har två olika perspektiv som 
påverkar varandra. Först har vi organisationsperspektivet som innebär att man har organisa-
tionen som utgångspunkt. I vår undersökning är hela teoriavsnittet baserat på ett organisa-
tionsperspektiv och beskriver hur en organisation hamnat i en situation där man behöver 
integrera sina system. Vid genomförandet av undersökningen har vi vid intervjuerna hanterat 
ett individperspektiv. Det vill säga individernas situation påverkar deras uppfattning om 
integrationsproblematiken. Detta leder till att individerna tycker saker som passar dem själv 
bäst och det kanske inte stämmer överrens med organisationens bästa. Dessa två perspektiv 
måste ställas mot varandra och tas med när man drar slutsatser så att man inte drar slutsatser 
på felaktiga grunder. De problem som individerna upplever är inte alltid ett problem för 
organisationen.  
 
Vi har i uppsatsen varit noga med att beskriva vilka situationer som har organisations-
perspektiv och vad som är specifika individers åsikter allt för att undvika att vi drar felaktiga 
slutsatser.  
 
Enligt Huberman och Miles (1994) innebär datareduktionen en risk eftersom den präglas av 
författarnas egna subjektiva uppfattning. Datareduktion är något som sker genom hela 
uppsatsskrivandet, även i datainsamlingsfasen, och bör ske med försiktighet. Vi har i vår 
uppsats haft detta i åtanke när vi reducerat materialet. Samtliga intervjuer har skrivits ner i sin 
helhet innan det reducerats, allt för att vår subjektiva bedömning ska påverka så lite som 
möjligt. 
 
Att utföra undersökningen på endast ett företag innebär också en risk eftersom det kan vara 
svårt att dra generaliserbara slutsatser. En undersökning på flera företag skulle ge ett bredare 
material men som tidigare nämnts var vår intention att göra en djupare studie på ett företag. 

2.3.1 Validitet 
Vår strävan efter god validitet grundar sig på det som Yin (2003) beskriver i att samla 
information från flera olika informationskällor. Han skriver att det kan handla om att läsa 
dokumentation eller utföra intervjuer med flera respondenter inom samma företag för att 
studien ska bli så objektiv som möjligt.  
 
För att stärka studiens validitet har vi använt oss av dokumentation runt HUSH:s organisa-
tionsstruktur och ett strategidokument som handlade om organisationens befintliga informa-
tionssystem och de närmaste förändringarna. De respondenter vi valt att intervjua är personer 
finns inom olika nivåer av organisationen och de fick i förväg läsa igenom intervjufrågorna 
vilket gjorde att de var väl förberedda inför intervjuerna. 

2.3.2 Reliabilitet 
För att stärka studiens reliabilitet har vi använt ett undersökningsprotokoll som enligt Yin 
förenklar för framtida forskare att göra samma studie och komma fram till samma resultat. 
Fulla utskrifter av intervjuerna finns också att tillgå hos författarna till denna uppsats. 
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3 Teori 
I följande kapitel presenteras teorier om organisationer, informationssystem och integration 
av informationssystem. Dessa teorier ligger till grund för den empiriska undersökningen och 
försöker visa hur dessa tre områden kan ligga till grund för att ett integrationsbehov uppstår 
i en organisation.  
 
Ett behov av integration av informationssystem inom en organisation uppstår till följd av 
någon i organisationen ser ett eller flera motiv för att integrera vilket beskrivs av Sandoe, 
Corbitt och Boykin (2001). En förutsättning för detta är att det i en organisation finns 
informationssystem som inte är integrerade. Orsakerna till att en organisation har informa-
tionssystem som inte är integrerade kan ha sin förklaring i organisationers traditionella 
struktur, hur informationsteknologin och informationssystem har utvecklats historiskt samt 
hur organisationer har hanterat införandet av IS/IT vilket beskrivs av Sandoe et. al. 
 
De mekanismer som Sandoe et. al beskriver som orsaker till att ett integrationsbehov uppstår, 
och som vi presenterar här, är en utgångspunkt för att finna orsakerna till ett uppstått 
integrationsbehov i en verklig organisation. Vi har valt den här modellen eftersom den på ett 
enkelt och schematiskt sätt beskriver bakgrundsmekanismen, som vi vill granska. 

3.1 Organisation 
Sandoe, Corbitt & Boykin (2001) menar att det är den traditionella, hierarkiska och funk-
tionsindelade organisationsstrukturen som är orsaken till att organisationer har informations-
system som inte är integrerade. En liknande åsikt har även Applegate, McFarlan & 
McKenney (1999) som menar att den funktionella organisationsformen är problematisk i och 
med att den leder till specialiserade avdelningar och att överlämningar måste ske mellan 
dessa innan en uppgift är utförd. 
  
Dessa åsikter ligger till grund för att vi har valt att beskriva den funktionsindelade organisa-
tionsformen mera ingående.  

3.1.1 Den funktionsindelade organisationsformen 
Idag finns ett stort antal organisationsstrukturer beskrivna i litteratur, men i ett historiskt 
perspektiv så är strukturerna färre. I början av 1900-talet definierades den funktionella 
organisationsstrukturen för första gången av Taylor, Weber och Fayol vilket beskrivs av 
Applegate, McFarlan & McKenney (1999) och Robbins (1998). Organisationsformen har 
sedan utvecklats och har varit ett av de vanligaste sätten att organisera arbete enligt Robbins. 
 
Den funktionsindelade organisationsformen är enligt Applegate et. al. en av två typmodeller i 
den byråkratiska hierarkin, där den andra är den divisionaliserade formen. Enligt Applegate 
et. al har dock även den divisionaliserade organisationen en funktionsindelad struktur under 
en gemensam ledningsnivå. Av den anledningen kommer vi inte att beskriva dessa två 
organisationsformer separat utan vi kommer att benämna organisationsformen som den 
funktionsindelade organisationsformen.  
 
Enligt Abrahamsson & Andersen (1998) innebär strukturen att en organisation delas upp på 
ett av flera sätt, så kallad specialisering, vilket också beskrivs av Applegate et al. Organisa-
tionen kan antingen delas in horisontellt i specialiserade enheter eller vertikalt, vilket avser 
antalet nivåer i organisationen. Den funktionsindelade organisationen har, enligt Abrahams-
son et. al. också en uppdelning av auktoritet, det vill säga var i organisationen som beslut 
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fattas. Besluten kan vara centraliserade eller decentraliserade. Maximal centralisering innebär 
att beslut tas på den högsta nivån, medan maximal decentralisering innebär att beslut fattas så 
långt ner i organisationen som möjligt.  
 
Den uppdelning som sker, både avseende struktur och auktoritet, menar Ljungberg & Larsson 
(2001), leder till att chefer och medarbetare tenderar att ha ett synsätt som fokuserar på den 
egna funktionen/avdelningen och att funktioner/avdelningar utvecklas och drivs parallellt och 
delvis isolerat. Applegate et. al beskriver ungefär samma problematik när de pratar om 
specialiserade avdelningar och överlämningar. 
  
Detta stämmer överens med det som Sandoe, Corbitt & Boykin (2001) beskriver när de säger 
att den funktionsindelade organisationsformen har lett till fristående funktionella enheter, så 
kallade automatiserade öar. Dessa automatiserade öar har sedan kunnat medföra att 
informationsöar har kunnat uppstå när organisationer började använda IT för att effektivisera 
och automatisera verksamheten. 
 
Således finns i den funktionella organisationsformen en struktur som kan leda till att olika 
delar av organisationen fungerar mer eller mindre fristående, de automatiserade öar som 
Sandoe et. al beskriver som en anledning till att informationsöar uppstår. Informationsöar 
som kan ge upphov till att ett integrationsbehov av informationssystem uppstår. 

3.1.2 Vad som påverkar en organisations struktur 
Den funktionsindelade organisationsformen är sådan att den kan leda till att informationsöar 
kan uppstå, vilket kan medföra att ett integrationsbehov uppstår. Men inget av detta skulle 
ske utan olika typer av förändringar. Ett exempel på en sådan viktig förändring är den 
tekniska utvecklingen som har lett fram till att datorer i dag finns och kan användas i 
organisationer. Utan datorer skulle inget integrationsbehov av informationssystem kunna 
upplevas.  
 
Förändringar sker dock hela tiden på olika plan och organisationer behöver ibland anpassa sin 
struktur till de förändringar som sker. De faktorer som påverkar valet av organisationsstruktur 
är också de faktorer som ligger till grund för att ett integrationsbehov kan uppstå, eftersom 
det är de förändringarna som påverkar organisationen och det är organisationen eller dess 
individer som upplever ett integrationsbehov. 
 
Att en organisations struktur är föränderlig beskrivs av Ljungberg & Larsson (2001) som 
säger att en organisations struktur inte är statisk utan förändras över tiden. Mukherji (2002) 
har en liknande åsikt och han menar att organisationer de senaste 30-40 åren har varit 
tvungna att omstrukturera för att hantera förändringar i omgivningen som ägt rum och för att 
effektivt möta konkurrenters förändringar.  
 
Enligt Abrahamsson & Andersen (1998) finns det fem förklaringar till varför en viss struktur 
antas av en viss organisation men han menar att dessa förklaringar inte står i motsats till 
varandra utan att organisationsstrukturen kan väljas. De fem förklaringarna är strategi, 
storlek, teknologi, omgivning samt makt och kontroll (se bild 3). Valet av struktur har sin 
utgångspunkt i den uppgift som skall lösas säger Abrahamsson et. al.  
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Bild 2  Vad som påverkar en organisations struktur (Hatch (2002)) 
 
Enligt Abrahamsson et. al så bygger strategiimperativet på antagandet att organisationer har 
mål som de arbetar för att uppnå. När organisationens mål väl har bestämts blir arbets-
fördelning och auktoritetsfördelning (strukturen) ofta en logisk konsekvens av detta. 
Abrahamsson et. al menar vidare att det existerar ett nära samband mellan en organisations 
strategi och dess omgivning. Faktorer i omgivningen avgör vilka möjligheter och begräns-
ningar organisationen möter och kommer att möta i framtiden. 
 
När det gäller omgivningens betydelse så beskriver Abrahamsson et. al att det som sker där 
uppfattas och registreras av organisationen på olika sätt, det vill säga av många människor på 
många avdelningar. Denna information är ofta ofullständig och svår att tolka, men organisa-
tionen måste likafullt bearbeta och reagera på den. Abrahamsson et. al menar vidare att det i 
omgivningen sker förändringar med varierande styrka och hastighet och att organisationer 
skapar avdelningar eller underavdelningar för att hantera problematiska och osäkra delar av 
omgivningen.  
 
Organisationens storlek kan bestämma vilken struktur som en organisation bör ha. 
Abrahamsson et. al menar att ju större organisation desto större differentiering inom 
organisationen.  
 
Med teknologi menar Abrahamsson et. al de processer och metoder som används i organisa-
tionen för att förvandla insatsfaktorer till färdiga produkter och tjänster. Enligt Abrahamsson 
så kan framgång för en organisation vara direkt beroende av att det råder en god 
överensstämmelse mellan teknologi och vissa organisationsförhållanden.  
 
Slutligen menar Abrahamsson et. al att ledningens makt kan vara en orsak till att en viss 
struktur väljs. De som har makt etablerar en struktur som befäster och förstärker deras makt 
och kontroll över organisationen. En mindre extrem förklaring enligt Abrahamsson et. al är 
att vissa människor och grupper av människor medvetet väljer mellan olika strukturalternativ, 
i syfte att befästa sina egna positioner och/eller att förbättra organisationens effektivitet och 
legitimitet.  
 
Det finns således olika anledningar till att en organisationsstruktur antas, och förändras, av en 
organisation. Var och en av dessa anledningar kan var för sig eller tillsammans göra så att en 
strukturförändring kommer till stånd i en organisation. Men var och en av dessa anledningar 
kan också leda till en förändring som innebär att ett integrationsbehov uppstår. Utan dessa 
förändringar kan inte ett integrationsbehov uppstå. 
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3.2 Informationssystem 
Den här teorin finns med därför att den tekniska utvecklingen är viktig för att beskriva det 
skeende som har lett fram till dagens situation med spridda informationsöar inom organisa-
tioner vilket har lett till att ett behov av integration kan uppstå. Den tekniska utvecklingen 
som har orsakat den här situationen har nu kommit dithän att förutsättningar för att 
problemen skall kunna åtgärdas med hjälp av olika integrationstekniker finns.   

3.2.1 IT:s utveckling 
Anledningen till att IT:s utveckling finns med som teori är för att IT är orsaken till att 
informationssystem finns och att integrationsproblematiken därmed kan uppstå. Utvecklingen 
har medfört möjligheter för organisationer att automatisera och effektivisera sin verksamhet 
genom att föra in informationssystem i sin verksamhet. Appelgate, McFarlan & McKenney 
(1999) beskriver utvecklingen av informationssystem i tre eror, stordatoreran, mikrodatoreran 
och nätverkseran, där varje ny era har medfört nya möjligheter som förbättrat eller förändrat 
informationssystemen. Enligt Appelgate et. al har den tekniska utvecklingen av informations-
system påverkat hur organisationer har använt och infört IS/IT. Vi beskriver detta inom 
ramen för varje era.  
 
Enligt Appelgate et. al så innebar stordatoreran (1950-1970) central behandling av data på 
stordatorer. Dessa datorer hanterades enbart av experter som var placerade i speciella 
dataavdelningar. Appelgate et. al skriver att de applikationer som användes var på organisa-
tionsnivå där ekonomi och produktionsstyrningsprogram var de vanligaste.  
 
Mikrodatoreran (1970-1980) uppstod i och med mikroprocessorn under 1970-talet och 
innebar, enligt Appelgate et. al, en stor förändring. Mikroprocessorn banade väg för person-
datorn vilket medförde att personer utan specifik datakompetens kunde ha en dator på sitt 
skrivbord. Den här eran innebar enligt Mukherjis (2002) en decentralisering av informations-
systemsfunktioner som både experter och ickeexperter använder. Under stordatoreran hade 
mycket information lämnats över för behandling till dataavdelningen men den behandlingen 
kunde nu skötas av användarna själva. Enligt Appelgate et. al gjorde persondatorn och 
kalkylprogram så att planering, budgetering, rapportskrivning, försäljningsprocess och 
produktionsstyrning kunde effektiviseras. Appelgate et. al menar att den decentralisering som 
uppstod under den här eran ökade organisationers förmåga att behandla information markant.  
 
Den era som vi nu befinner oss i är nätverkseran (1990-nutid). Mukherji karakteriserar den 
med nätverk och kraftfulla servrar som är kopplade till ett stort antal enheter i varje del av 
organisationen. Mukherji beskriver dessa nätverk som decentraliserade system utan en central 
processor genom vilken all kommunikation måste passera. Detta leder till större frihet i 
kommunikationen.  
 
Utifrån dessa eror kan man dra slutsatsen att framförallt mikrodatoreran innebar en stor 
förändring för användningen av informationssystem inom organisationer. Genom att dessa 
spreds ut i organisationen har förutsättningar skapats för att informationsöar ska kunna uppstå 
och därmed även ett integrationsbehov.  

3.2.2 Informationsöar och avsaknaden av IT-strategi 
De tidigare teoriavsnitten har beskrivit hur en organisations struktur och informations-
teknologin har skapat förutsättningar för att ett integrationsbehov ska kunna uppstå i en 
organisation. Detta bland annat genom att organisationen har en funktionsstruktur och att 
teknologin har utvecklats på ett sådant sätt att datorer och informationssystem kan vara 
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spridda på olika avdelningar inom en organisation. Genom att dessa grundförutsättningar nu 
är på plats skall det här teoriavsnittet försöka ge en förklaring på vilka orsaker ligger till 
grund för att informationsöar uppstår. 
 
Det finns ett antal orsaker, som beskrivs av olika författare, till varför informationsöar har 
uppstått. Sandoe, Corbitt & Boykin (2001) anser att det är fördelningen av resurser inom en 
organisation, där resurser för IT under olika perioder har fördelats olika till funktionella 
enheter inom organisationer, som har lett till detta. Linthicum (2000) säger att beslut rörande 
informationsteknologi har fattats på avdelningsnivå, där varje avdelning har valt teknologi 
och lösningar som passat deras specifika behov, utan hänsyn till organisationen i övrigt.  
 
Linthicum anger också att när nya mindre plattformar dök upp efter stordatoreran, samtidigt 
som det också dök upp nya programmeringstekniker, så blev användargränssnitten grafiska 
och mera användarvänliga. Detta ledde i sin tur till användarkrav på nyare applikationer med 
bättre gränssnitt. Linthicum beskriver hur även pressen lyfte fram dessa nya plattformar som 
lättare att installera, använda och underhålla än de traditionella system som användes främst 
under stordatoreran. Han säger också att många organisationer har byggt sina system baserat 
på den senaste ”coola” teknologin, utan eftertanke. Exempelvis när operativsystemet UNIX 
var populärt i början av 90-talet beskriver Linthicum hur datorer med detta operativsystem 
placerades i organisationer oavsett hur väl det passade. Linthicum menar att dessa beslut 
oftast inte var baserade på någon affärsmässig grund utan gjordes utan föregående analys.   
 
I brådskan att införliva de nya systemen så har de flesta organisationer, enligt Linthicum, haft 
ett minimalt förutseende avseende den egna datorarkitekturen. Linthicum menar också att de 
IT-ansvariga har fattat många av sina beslut utifrån sina egna uppfattningar om den aktuella 
teknologimarknaden. Han anser vidare att organisationers informationssystemsarkitekturer 
under de senaste 20 åren varit dåligt planerade. Linthicum säger att efter år av skapande av 
automatiserade öar, genom flera teknologigenerationer, så har ett behov av integration av 
informationssystem nu uppstått och att användare och företagsledare kräver detta. 

3.3 Motiv för integration 
Den sista länken i vår teorikedja, för att påvisa hur ett integrationsbehov kan uppstå i en 
organisation, är att det finns ett motiv för att integrera. Syftet med det här teoriavsnittet är 
att beskriva vilka motiv som finns, enligt de använda teorierna, för att ett integrationsbehov 
ska upplevas.  
 
Informationsdelningsproblem - Sandoe, Corbitt & Boykin (2001) beskriver att avsaknad av 
integration kan innebära svårigheter att dela informationen mellan funktioner i en 
organisation. Sandoe et. al beskriver hur data i dessa fall ofta flyttas manuellt genom en 
papperskopia vilket kan leda till felaktigheter, redundant information och begränsade 
möjligheter att utföra detaljerade analyser.  
 
Informationskvalitet - Sandoe et. al anser att ett annat problem är att informationen inte har 
tillräckligt hög kvalitet och synlighet. Det är inte rätt information som visas vid rätt tidpunkt 
vilket kan innebära ett bekymmer när informationen skall användas. Felaktiga data kan leda 
till en mängd problem då resultat av databehandling producerar felaktiga resultat. 
 
Processproblem - För många organisationer är, enligt Sandoe et. al, de interna processerna 
komplexa och ineffektiva. Integration kan vara ett sätt att effektivisera dessa processer och på 
så sätt förbättra organisationens möjligheter att bedriva sin verksamhet. Störningar i 
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verksamhetens processer kan till exempel medföra väntetider vilket kan innebära 
ineffektivitet och i förlängningen kanske ett sämre finansiellt resultat. 
 
Informationstillgänglighet - En integration av ett företags system leder, Sandoe et. al, till 
förbättrad tillgänglighet till informationen. Information som finns tillgänglig genom hela 
organisationen ger, enligt Sandoe et. al, ledningen möjligheter att fatta rätt beslut med 
informationen som grund.  
 
Produktivitetsförbättringar - Sandoe et. al skriver att de produktivitetsförbättringar man får 
till följd av en integration oftast är betydligt högre än vad som uppskattats och detta rankas 
som den största fördelen av alla. Produktivitetsförbättringar innebär, enligt Sandoe et. al, 
reducering av ledtider, speciellt de som är relaterade till order och finansiella processer. 
Produktivitetsförbättringar är motsatsen till motivet processproblem och innebär att det finns 
vinster att göra med integration i form av en ökad produktivitet.  
 
Öka konkurrensfördelar - Enligt Linthicum (2000) innebär en integration av applikationer 
ett sätt att spara dyrbara utvecklingskronor och det skapar en konkurrensfördel för 
organisationer som delar applikationsinformation antingen inom organisationen eller mellan 
organisationer. Sandoe et. al anser att ett företags system är ett verktyg för att öka 
konkurrensfördelarna, öka kundtillfredsställelse och stödja strategiska initiativ.  
 
Minskade kostnader - Enligt Sandoe et. al så vill många organisationer kontrollera 
kostnaderna för lager, produktion, personal inom nästan varje del av företaget, och ser 
integration som ett sätt att reducera kostnadsstrukturen. Reducering av kostnader syns, enligt 
Sandoe et. al, mest i lager och personalkostnader vid en integration. IT-kostnader reduceras 
också men till en betydligt mindre summa än vad som oftast uppskattas i början av en 
integrationsprocess. Det här är ett motiv på organisationsnivå. Linthicum menar att intresset 
för integration av informationssystem drivs av ett antal viktiga faktorer men att det ytterst är 
ekonomin som är det primära. 
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4 Empiri 
Vi beskriver här det som har kommit fram ur undersökningen. Undersökningsprotokollet som 
ligger till grund för undersökningen finns beskriven i bilaga 1.  

4.1 Organisation 
Från Internet och verksamhetsbeskrivningen har vi kunnat utläsa att Hushållningssällskapet i 
Norrbotten (HUSH) är en organisation med långa anor. Dess historia sträcker sig tillbaka till 
slutet av 1700-talet. Det första HUSH bildades 1791. Sedan år 1850 finns det Hushållnings-
sällskap i alla landets län. HUSH i Norrbotten grundades 1814 efter en befallning av kungen. 
Från HUSH:s hemsida har vi kunnat utläsa att organisationens ursprungliga syfte var att 
stimulera till en ökad och rationell livsmedelsproduktion inom de regionala delarna. Under 
årens lopp har syftet breddats väsentligt till att innefatta en rad uppdrag för samhällets 
allmänna utveckling. HUSH var den första landsbygdsorganisationen och startade bland 
annat de första lantbrukskooperativa föreningarna. Ur denna historiska grund har Hushåll-
ningssällskapen utvecklats till en kunskapsorganisation som idag anlitas av såväl landsbygds-
företagare, högre utbildningar som myndigheter och Europeiska Unionens olika program.  
 
För att komplettera den dokumentation vi tagit del av via Internet och organisationens 
verksamhetsberättelse gällande organisationsstrukturen ville vi intervjua VD:n. Vi fick då 
även ta del av den befintliga organisationsstrukturen (se bild 4). Som man kan se är 
organisationen horisontellt funktionsindelad med sex stycken kunskapsområden som fungerar 
som fristående enheter med ett antal stödfunktioner som till exempel administration, 
utveckling och marknadsföring. Den här uppdelningen i funktioner beror, enligt 
Abrahamsson & Andersen (1998), på en specialisering av arbetsuppgifter det vill säga att 
man utbildar vissa individer i en organisation för specifika arbetsuppgifter.  
 

 

VD 

Fiske Mat/ 
Livsmedel/ 

Hälsa 

Turism Lantbruk/ 
Trädgård 

Miljö 

Administration, 
Data, 

Jämställdhet, 

Utveckling, 
Internationellt 

kontor, 
Carrefour 

Marknadsföring, 
Kundkontakter 

Medlem Företag Rörelser 

Förvaltningsutskott
(styrelse) 

Företagsekonomi 
 

Bild 3 Nuvarande organisationsstruktur (HUSH 1) 

4.2 Verksamheten 
Respondenten beskrev att HUSH är en medlemsbaserad kunskapsorganisation med ett 30-tal 
anställda och cirka 4500 medlemmar. Organisationen arbetar som rådgivare/konsulter, 
projektledare och samordnare. Huvudkontoret ligger i Luleå, men det finns även lokalkontor i 
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Kalix, Övertorneå och Öjebyn. Den huvudsakliga verksamheten är att hjälpa små företag 
inom regionen med rådgivning och ansökningar om pengar inom i huvudsak de kunskaps-
områden som de är specialiserade på. Områdena är lantbruk, trädgård, mat, miljö, fiske, 
turism och företagsekonomi. Som kunder har man även ett antal större företag och myndig-
heter, mot dessa arbetar man på konsultbasis. 
 
Från Projektsamordnaren fick vi reda på att HUSH, efter det svenska EU-inträdet 1994, 
driver ett flertal utvecklingsprojekt, både egna projekt och projekt i samarbete med andra 
organisationer. Många av dessa har erfarenhetsutbyte med övriga länder i Europa. Det 
internationella samarbetet innebar att organisationen blev starkt påverkat av de beslut som 
fattas i EU. Syftet med samtliga projekt är att de ska gagna företagen på Norrbottens 
landsbygd. Organisationen har lång erfarenhet av att driva projekt och kan också hjälpa andra 
med projektansökningar.  
 
Enligt VD:n så var HUSH snabba att hitta nya vägar för organisationen när Sverige gick med 
i EU 1994. Organisationen förändrades som en följd av de nya kraven och man hittade 
programvaror som stödde dessa nya arbetsuppgifter. Enligt VD:n så reagerade man snabbt 
om i jämförelse med konkurrenterna och han uttryckte sig med att ”vi gillade läget medan de 
flesta höll på och tyckte det var hemskt att vara med i EU trots att omröstningen var gjord”. 
Efter EU-inträdet blev differentieringen mellan de olika kunskapsområdena tydligare och nya 
krav ställdes på ekonomiadministrationen eftersom man blev tvungna att förändra sin 
bokföringsform till projektbokföring där varje projekt skulle bokföras på separata konton. 

4.3 Informationssystem 
Enligt VD:n var organisationen tidiga med att använda datoriserade informationssystem. 
Redan 1977 skaffade de en dator för att underlätta den ekonomiska redovisningen. Från 
början hade man, enligt VD:n, en strategi som innebar att man ville vara först med att prova 
det som kom ut på marknaden. Strategin har dock förändrats till som han beskrev det ”att 
vara tvåa eller trea med att prova nya program”. Med den nya strategin menar VD:n att andra 
får göra de första misstagen eftersom det, enligt honom, brukar vara problem med den första 
versionen av ett system.  
 
För fem år sedan valde HUSH att införskaffa ett system som skulle stödja den nya projekt-
redovisningen. Detta system kallas för Kontakt och används än idag för tidrapportering, 
projektredovisning och framför allt medlemshantering.  
 
För två år sedan skulle det DOS-baserade ekonomiprogrammet Micromore bytas ut och ett 
nytt ekonomiprogram köpas in. Valet föll på Hogia ekonomisystem. Vid införskaffandet av 
Hogia kartlade man de behov man hade och tog fram ett antal alternativ som passade in. 
Valet stod mellan Hogia och Navision, där Hogia ansågs vara det bästa alternativet eftersom 
det erbjöds till ett bra pris samt att det fanns en tidsrapporteringsmodul som man kunde köpa 
till när Kontakt går ur tiden. 

4.4 Integration 
Här kommer vi att beskriva de problem som respondenterna upplever till följd av att de inte 
har integrerade system. Deras beskrivningar ger deras syn på integrationsbehovet vilket alltså 
är ett individperspektiv.  
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4.4.1 Projektsamordnare 
Projektsamordnaren har varit anställd vid HUSH i Norrbotten i två år och har som huvudsak-
liga arbetsuppgifter att samordna utvecklingsprojekt, skriva och utveckla projekt, ekonomiska 
konsultuppdrag samt skriva fakturaunderlag för projekt. Till sin hjälp har hon ett antal 
programvaror som Microsofts Officepaket samt Kontakt.  
 
Problem som hon anser finns på grund av att man inte har integrerat IS: 
• Ekonomiavdelningen knappar in de siffror hon redan har knappat in när hon redovisar 

projekt. Det är tidskrävande och onödigt, borde gå att föra över direkt i bokföringen utan 
extraarbete 

• Organisationen har samma fenomen med faktureringen där hon gör ett fakturaunderlag 
och ekonomiavdelningen bokför och skriver ut en faktura vilket borde kunna ske auto-
matiskt. 

• Ibland blir det problem att hålla deadlines, när det gäller rekvisitioner, därför att alla 
tidsuppgifter inte hunnits knappas in i systemet. 

• Hon anser att det är slöseri med personalresurser att bra ekonomer ska sitta och fylla i 
uppgifter som redan är ifyllda. 

 
Anledningar hon ser till att detta problem har uppstått: 
• man tar det som finns just i stunden. 
• tekniken utvecklas snabbt. 
• det finns inte kunskaper, eller behov av att nyttja alla de funktioner som ett system har. 

4.4.2 Administrationsansvarig 
Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta ekonomiuppföljning och konsultuppdrag 
med redovisning, bokslut och deklarationer. Till dessa arbetsuppgifter använder hon 
Microsofts Officepaket, Kontakt för tidsredovisning, Hogia och SPCS för bokföring (Hogia 
internt och SPCS på konsultuppdrag) samt Nordstedts skatteprogram vid bokslut. 
 
Problem som hon anser finns på grund av att man inte har integrerat IS: 
• Att inte Hogia och Kontakt är sammankopplade medför ett extra moment. De har börjat 

använda fakturasystemet i Hogia för att få ut bättre statistik när det gäller tidsredovisning 
och kostnader för projekt. Tidigare lade de bara in bokföring vilket gjorde att de bara 
kunde se personerna, inte helheten. Nu har de börjat använda fakturasystemet i Hogia 
vilket hjälper de att få rätt statistik.  

• Kostnadseffektivitet. Hon anser att det är billigare att låta datorerna eller maskinerna 
arbeta, det finns en möjlighet att spara tid. 

 
Anledningar hon ser till att detta problem har uppstått: 
• Kontakt kom före Hogia 
• EU-inträdet medförde vissa förändringar som krävde projektstöd vilket det inte fanns 

något program för. Det var en hög arbetsbelastning på grund av EU-inträdet och att det 
inte fanns någon ekonomichef under 1997. 

• EU-inträdet medförde förändringar i projektredovisningen vilket krävde en programvara 
som stödde detta. 

• Dubbelarbetet innebär en kontrollerande funktion 
• Manuella rutiner har sina fördelar. Hon anser att man kan hittar nya rutiner på detta sätt. 

När de köpte systemet var de medvetna om att extramodulen fanns vilket gjorde att de var 
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medvetna om problemet redan då. De ville dock prova Kontakt innan något beslut fattas 
om en förändring 

4.4.3 VD 
Han arbetar främst med kapitalförvaltning, konsultarbeten, projekt och medlemsfrågor. Till 
sin hjälp har han Microsofts Officepaket, Kontakt för projektredovisning samt Hogia för att 
skriva ut resultatrapporter. 
 
Problem som han anser finns på grund av att man inte har integrerat IS: 
• Svårt att enkelt få ut medlemsdata då man måste ta ut dessa från Kontakt och lägga in 

dem i Excel. 
• Det tar längre tid med mellansteg (tidsredovisning -> fakturering), då inte Kontakt är 

ihopkopplat med Hogia, vilket gör att man inte fakturerar tillräckligt snabbt och då förlo-
rar man pengar 

• Kan inte plocka uppgifter direkt från Hogia in i Excel för att göra sammanställningar 
 

Anledningar han ser till att detta problem har uppstått: 
• Kontakt köptes in för att förbättra hanteringen av medlemmar. De visste redan vid 

införskaffandet att de inte kunde fakturera med Kontakt men det var ett val mellan faktu-
rering/bokföring och medlemshantering. Det skulle kosta för mycket att ta modulen för 
tidsredovisningen. 

• Vid inköpet av Hogia arbetades ett antal prisvärda förslag fram. De bedömde att det 
skulle kosta för mycket att ta modulen för tidsredovisning också.  

• Han ansåg att organisationen utvecklades hela tiden så att verksamheten skulle fungera 
smidigare. De vill spara tid, få en snabbare fakturering och snabbare projektredovisning 
så att de kan rekvirera medel snabbare. 

4.4.4 Systemansvarig 
Han biolog och arbetar som konsult, huvudsakligen med miljöfrågor. Oftast arbetar han 
direkt mot kund via en offert eller att genom HS har fått ett uppdrag. Han är även IT-
ansvarig, men ser detta som en ”vid sidan av” syssla. Han har byggt upp organisationens 
interna nätverk och ansvarar för att det fungerar. Han ansvarar även för inköp av hårdvara 
och annan kringmaterial. I sitt arbete använder han Office-applikationer (Sun Star-Office) 
och för tidsredovisning/fakturaunderlag av projekt, kunduppdrag använder han Time & 
Chaos istället för Kontakt. Han är även ansvarig för HUSH:s  fiskodlingen i Kusträsk. 
 
Problem som han anser finns på grund av att man inte har integrerat IS: 
• Samma data matas in två gånger. Han gör ett fakturaunderlag i Time & Chaos som matas 

in i Hogia av Ekonomiavdelningen. Han tycker det är bra med den extra kontroll som det 
medför. Han tycker egentligen att det för egen del fungerar utmärkt. Väntetider anser han 
inte är något problem, det är bara att acceptera att underlagen fylls i av ekonomiavdel-
ningen i inkommen ordning.  

• Han ser dock att detta ger ett merarbete för ekonomiavdelningen som ofta är belastad med 
mycket arbete. 

 
Anledningar han ser till att detta problem har uppstått: 
• Han ser att ekonomiavdelningen är belastad med mycket arbete och att många 

arbetsuppgifter är kopplade till EU-projekt, däribland rekvirering av pengar till projekt, 
och att dessa tar mycket tid. Om de fick arbeta enbart med fakturering skulle de ha mer 
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tid. EU-inträdet har medfört att livet blev krångligare anser han, det är krångligare att få 
pengar till projekt och även att redovisa projektet.  

• När Hogia köptes in visste de att det fanns moduler för utbyggnad av systemet, men några 
allvarliga diskussioner om behov av integration fanns inte 

• Kontakt inte var helt genomtänkt när vi skaffade det, vi som skaffade in det var nog i 
grunden för positiva. Vi såg det positiva och så tänkte vi inte så mycket på det negativa. 

• Ingen hänsyn togs till användarvänlighet vid införskaffandet av Kontakt. 
• De hade inte expanderat tillräckligt mycket på den tiden för att inse att de behövde en 

koppling mellan olika system, men de var ändå så pass många att de ville kunna bokföra 
tid på ett bra sätt.  

• Systemen låg i två faser, alltså besluten fattades vid två olika tillfällen. Hogia köptes in 
vid ett mycket senare tillfälle när de var betydligt fler, Kontakt köptes in vid ett mycket 
tidigare tillfälle när inte ens Hogia fanns med i tankevärlden.  
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5 Analys 
I följande kapitel kommer vi att analysera det material vi har fått från den empiriska 
undersökningen. Vi kommer att göra jämförelser med teoribasen samt se om det finns några 
avvikelser från den. 

5.1 Organisation 
En tänkbar förklaring till att en organisation upplever ett integrationsbehov menar Sandoe, 
Corbitt & Boykin (2001) är att en verksamhet har en funktionsindelad struktur. Det innebär 
att informationssystemen blir uppdelade i öar av information där åtkomst till informationen 
mellan de olika funktionerna är begränsad. Hos HUSH har den funktionsindelade strukturen 
(Organisationsstruktur) lett till att man införskaffat informationssystem av typen Kontakt 
och Hogia som båda löser sina specifika funktioners uppgifter men inte har någon koppling 
till andra funktioners informationssystem inom organisationen. I HUSH finns det ett antal 
funktioner som benämns som kunskapsområden, dessa använder Kontakt för att sköta 
tidsredovisningen och kommunicerar med ekonomiavdelningen via papperskopior. 
Appelgate, McFarlan & McKenney (1999) beskriver den här typen av handling som 
överlämningar.  
 
Enligt Abrahamsson & Andersen (1998) så är en organisationsstruktur påverkad av sin 
omgivning, även Mukherji (2002) beskriver hur omgivningen påverkar och förändrar 
organisationer. Strukturen styr, som ovan nämnts, även vilka olika typer av informations-
system organisationen använder. Om en organisation befinner sig i en miljö där en aktör av 
EU:s storlek finns kan detta medföra att organisationen blir tvungen att rätta sig efter dennes 
spelregler. HUSH har genom Sveriges EU-medlemskap tvingats till en utökad och förändrad 
verksamhet. EU-medlemskapet är enligt den systemansvarige och den administrations-
ansvarige en orsak till att ekonomiavdelningen fått mycket att göra. Den administrations-
ansvariga ansåg att man på grund av EU-inträdet har fått en hög arbetsbelastning. Detta har 
gjort så att man har problem att hinna med. Den systemansvarige såg också detta som ett 
problem och uttryckte sig med att ”EU-inträdet har medfört att livet har blivit krångligare, 
krångligare att få pengar och att redovisa projekt”. Enligt den systemansvarige har detta 
medfört att ekonomiavdelningen fått mer att göra. Projektstödet Kontakt införskaffades för 
att underlätta arbetssituationen.  

5.2 Informationssystem 
En tänkbar anledning till att vissa individer i HUSH upplever ett integrationsbehov kan vara 
det som Sandoe et. al beskriver som en ojämn fördelning av resurser. Eftersom HUSH har 
datoriserat sin verksamhet i olika steg där man 1977 skaffade sin första dator till ekonomi-
avdelningen så antar vi att denna avdelning har ett mer inarbetat och naturligare datoriserat 
användande. Det är först på senare år som man har fått ett nätverk där samtliga inom 
organisationen har fått möjlighet att dela informationen med varandra. 
 
Enligt den systemansvarige var en anledning till att inte Hogia och Kontakt är samman-
kopplade att de köptes in vid två olika tidpunkter. Samtliga alternativ som framtogs av HUSH 
värderades i ekonomiska termer vilket är naturligt. Noterbart är ändå att Linthicum (2000) 
menar att organisationer har varit dåliga på att förutse framtida behov, att arkitekturen under 
de senaste 20 åren har varit dåligt planerad och att inköp av system har skett utifrån den 
senaste ”coola” teknologin. Med utgångspunkt från det Appelgate, McFarlan & McKenney 
(1999) beskriver som den snabba tekniska utvecklingen och kommentarer från den 
systemansvarige där han noterar att ”organisationen inte hade expanderat tillräckligt” vid 
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införskaffandet av Kontakt så får man ha förståelse för att det inte är lätt att förutspå 
framtiden. I HUSH har man fattat beslut utifrån de ekonomiska förutsättningar man haft och 
den kunskap man tagit till sig.  
 
Problemen vid inköpet av Kontakt, 1998, var att man på den tiden inte kunde förutspå att en 
sammankoppling till övriga system skulle vara nödvändigt. Detta beskrivs av Linthicum som 
att beslut tenderade att fattas på avdelningsnivå där varje avdelning valde teknologi och 
lösningar som passade deras specifika behov. De IT-ansvariga fattade beslut utifrån deras 
egen specifika uppfattning. Dessutom anser Linthicum att många beslut rörande ett företags 
informationssystem fattades utifrån den senaste ”coola” teknologin. Enligt vår mening 
stämmer inte detta på HUSH eftersom de vid införskaffandet av Kontakt och bytet till Hogia 
haft en beslutsprocess där man samlat in ett antal alternativ och utifrån sina egna kunskaper 
fattat beslut om vilket system som skulle passa dem bäst. Naturligtvis har den senaste 
teknologin haft inverkan men undersökningen visade inte att man fattat beslut utifrån att det 
var viktigt att det var den senaste (”coola”) teknologin utan att funktionaliteten och priset var 
avgörande. Man provade dessutom de system som var aktuella för att sedan köpa det som 
passade organisationens behov bäst. Viss kritik angående beslutsprocessen lämnades från den 
systemansvarige när det gällde införskaffandet av Kontakt där han ansåg att de vid införskaf-
fandet endast såg det som var positivt. Det negativa såg man först när systemet var inköpt 
vilket, enligt vår uppfattning, är en vanlig företeelse under en inköpsprocess.  

5.3 Integration 
Sandoe, Corbitt och Boykin (2001) beskriver sju olika motiv för att integrera. Vi anser att 
undersökningen har visat att tre av dessa är applicerbara på HUSH. Vi beskriver här i korthet 
vad dessa innebär samt varför vi anser att dessa gäller för HUSH. 
 
Informationsdelningsproblem 
Informationsdelningsproblem innebär enligt Sandoe et. al att man vill dela information 
mellan olika delar inom en organisation. Detta kan visa sig genom att man överlämna 
papperskopia mellan funktioner inom organisationen. För HUSH så är detta ett tydligt motiv 
eftersom respondenterna beskriver problemet på det sättet. Sandoe et. al beskriver vidare att 
det kan leda till att individer inom organisationen upplever ett dubbelarbete vilket var vad 
projektsamordnaren uttryckte. På den här punkten kan man även se den systemansvariges roll 
som väljer att inte använda Kontakt eftersom han tycker bättre om Time & Chaos. Detta 
innebär en svårighet för en organisation som känner ett behov av att integrera system.  
 
Processproblem 
Enligt Sandoe et. al är dessa problem relaterade till de interna processer som finns inom 
organisationen. Om dessa fungerar dåligt så kan integration vara en lösning. För HUSH 
innebär den manuella hanteringen att fakturor får ligga och vänta på att bli införda i systemet. 
Enligt VD:n så vill man effektivisera dessa processer och snabbare skicka ut fakturor vilket 
skulle innebära att man snabbare fick in pengar. Alla respondenter upplevde dock inte detta 
som ett problem eftersom den systemansvarige såg det som en extra kontroll vilket han tyckte 
var bra. Att lösa detta problem skulle enligt Sandoe et. al leda till produktivitetsförbättringar. 
 
Informationstillgänglighet 
För Sandoe et. al innebär informationstillgänglighet att informationen finns tillgänglig för 
alla inom organisationen som stöd för beslutsfattande m.m.. Informationstillgänglighet är 
också ett motiv för HUSH eftersom den administrativa delen är intresserad av hur de olika 
projekten går. VD:n var intresserad av att skriva ut statistik för de olika projekten vilket 
kräver information från de olika funktionerna inom organisationen.  
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Det var intressant att se individernas olika uppfattningar om samma problem och man förstår 
att det kan vara problematiskt att komma överens om en gemensam ståndpunkt för att hitta en 
gemensam syn på integration. De olika individernas uppfattning är ju baserat på deras egen 
arbetssituation. Ett tydligt exempel på detta är att projektsamordnaren och den system-
ansvarige hade helt skilda uppfattningar om väntetider. Projektsamordnaren hade problem att 
hålla deadlines medan den systemansvarige inte såg något problem med väntetider, vilket 
enligt vår uppfattning kan härledas till de olika individernas arbetssituation och arbets-
uppgifter. Att på dessa grunder komma överrens om vilka delar i ett informationssystem som 
ska integreras kan vara problematiskt.  
 
En intressant vinkling som inte finns beskriven i teorin var när den systemansvarige uttryckte 
att organisationen vid införskaffandet av Kontakt inte hade expanderat tillräckligt mycket för 
att en integration mellan det dåvarande ekonomisystemet och Kontakt skulle vara aktuellt. 
Den systemansvariges uppfattning stämmer överrens med det Linthicum vill antyda att 
storleken på organisationen har betydelse för om system ska integreras eftersom en stor 
verksamhet kräver fler system och därmed också ett större behov av information mellan 
dessa. För HUSH innebar EU-inträdet att man expanderade sin verksamhet och även skaffade 
sig system som skulle klara kravet från EU. Den expanderande verksamheten gjorde att 
kraven på en integration mellan olika system blev aktuell. 
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
I det här avsnittet kommer vi att besvara vår forskningsfråga och vårt syfte. Därefter följer 
en diskussion om undersökningens genomförande och resultat. 

6.1 Slutsatser 
Undersökningen visar att en organisations struktur har betydelse för att ett integrationsbehov 
uppstår. En funktionsindelad struktur kan medföra att en helhetssyn på informationsbehovet 
saknas. Individer på olika avdelningar kan ha olika syn, utifrån sina behov, på om 
informationssystem behöver integreras. Organisationens struktur påverkas av omgivningen, 
en omgivning som förändras och därmed kräver att organisationen ska anpassa sig. 
  
Omgivningsförändringar, som exempelvis ett EU-inträde, kan påverka en organisations 
verksamhet och därigenom dess behov av information och informationssystem och hur dessa 
ska integreras. I undersökningen framkom att det i en funktionsindelad organisation fattas 
beslut på avdelningsnivå, vilket medför en begränsning i helhetssynen på 
informationsbehovet för organisationen. Det medför att informationssystem införskaffas för 
att stödja enskilda avdelningar, utan hänsyn till organisationens informationsbehov som 
helhet. Därigenom kan informationsöar uppstå och ur detta ett integrationsbehov. 
 
När en organisation ska köpa in ett informationssystem beaktas ett antal faktorer. 
Undersökningen visade att man fattade ett beslut på ekonomiska grunder trots att det innebar 
att man köpte två fristående system. 

6.2 Egna reflektioner 
Studien bygger på teorier som vi har valt. Det är inte troligt att vi lyckats fånga upp all 
tillgänglig teori inom de olika områdena organisation och IS/IT. Ytterligare teorier skulle 
kunna bidra med andra aspekter och synpunkter till den redovisade teorin. 
 
Då det gäller valet av metod så ger en djupstudie ingen generell giltighet utan beskriver 
enbart ett specifikt fall. Vår avsikt med detta var att se om ytterligare orsaker kunde identifie-
ras utifrån de olika individperspektiven, vilket vi också anser att studien gör. Viktigt att 
poängtera är att individperspektivet kan ge en bild av ett problem som individen själv kan 
påverka. Individen kan tycka att en sak är nödvändig som till exempel en överlämning därför 
att han själv har något att vinna på den. Det ger olika bilder om samma sak från olika indivi-
der eftersom de har olika innehåll i sina ”ryggsäckar”. Det är inte alltid de problem som 
individerna upplever som är problem för organisationen.  
 
Under uppsatsskrivandet har det skett en datareduktion baserat på vår subjektiva uppfattning 
om vad som ansågs viktigt, detta gäller uppsatsens alla delar. Därigenom har vår subjektiva 
bedömning också påverkat resultatet. Vi har varit medvetna om detta och har försökt att 
tydliggöra vilka val vi har gjort, och varför, för att därigenom höja studiens objektivitet. 
 
Slutligen anser vi att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser från resultatet av vår 
fallstudie utan vi har endast gett en bild av hur det ser ut i vårt undersökta fall. Vi anser att 
uppsatsens största behållning ligger i den teoretiska referensramen. De avvikelser som vi 
identifierat är dock intressanta men skulle behöva verifieras genom ytterligare studier på fler 
organisationer vilket också är vårt förslag till fortsatt forskning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Undersökningsprotokoll 
 

1. Vilken position/befattning har du? 
 
2. Vilka dataprogram/system använder du i ditt arbete? 
 
3. Passar programvaran/orna dina arbetsuppgifter?  
 
4. Gör programmen det lättare för dig?  
 
5. Måste du använda flera program för att utföra någon uppgift? 
 
6. I de program du använder, finns det behov av data från andra program i 

organisationen? 
 

a. Om ja, är det ett problem?  
b. Varför är det ett problem?  
c. Vilka konsekvenser får det? 
d. Varför tror du i så fall att det har blivit så? 
e. Hur tror du att dessa problem skulle kunna lösas? 

 



 

 

Bilaga 2 – Frågor om organisation och informationssystem 
 

Organisation 
Frågor och förtydligande av dokumentation kring organisationen av 
organisationskunnig person! 
 

• Nuvarande organisationsstruktur? 
• Hur har organisationen förändrats över tiden? 
• Vad har orsakat organisationsförändringar?  
 

 
System 
Frågor och förtydligande av dokumentation som finns kring organisationens 
informationssystem av systemansvarig! 

 
• Hur har informationssystemen förändrats över tiden? 
• Hur har man resonerat när olika system har införskaffats? 



 

Bilaga 3 – Sammanställning av intervjuer i matris 
 

 Projektsamordnare   Systemansvarig Administrationsansvarig VD
Beskrivning av problemen 
(Varför är det ett 
problem?) 

• Ekonomiavdelningen knappar in de siffror hon redan har 
knappat in när hon redovisar projekt. Det är tidskrävande 
och onödigt, borde gå att föra över direkt i bokföringen utan 
extraarbete 

• Organisationen har samma fenomen med faktureringen där 
hon gör ett fakturaunderlag och ekonomiavdelningen bokför 
och skriver ut en faktura vilket borde kunna ske automatiskt. 

• Ibland blir det problem att hålla deadlines, när det gäller 
rekvisitioner, därför att alla de här tidsuppgifterna inte hunnit 
knappas in i systemet. 

• Hon anser att det är slöseri med personalresurser att bra 
ekonomer ska sitta och fylla i uppgifter som redan är ifyllda. 

•  Samma data matas in två gånger. Han gör ett 
fakturaunderlag i Time & Chaos som matas in i 
Hogia av Ekonomiavdelningen. Han tycker det 
är bra med den extra kontroll som det medför. 
Han tycker egentligen att det för egen del 
fungerar utmärkt. Väntetider anser han inte är 
något problem, det är bara att acceptera att 
underlagen fylls i av ekonomiavdelningen i 
inkommen ordning.  

• Han ser dock att detta ger ett merarbete för 
ekonomiavdelningen som ofta är belastad med 
mycket arbete. 

• Han ser att ekonomiavdelningen är belastad 
med mycket arbete och att många 
arbetsuppgifter är kopplade till EU-projekt, 
däribland rekvirering av pengar till projekt, och 
att dessa tar mycket tid. Om de fick arbeta 
enbart med fakturering skulle de ha mer tid. 

• Att inte Hogia och Kontakt är sammankopplade 
medför ett extra moment. De har börjat 
använda ett fakturasystemet i Hogia för att få ut 
bättre statistik när det gäller tidsredovisning och 
kostnader för projekt. Tidigare lade de bara in 
bokföring vilket gjorde att de bara kunde se 
personerna, inte helheten. Nu har de börjat 
använda fakturasystemet i Hogia vilket hjälper 
de att få rätt statistik.  

• Hon anser att det är en möjlighet att spara tid. 
Det är billigare att låta datorerna eller 
maskinerna arbeta 

• Tidsredovisningen går till så att en 
papperskopia på tidsredovisningen kommer till 
ekonomiavdelningen för att de ska veta att 
rapporten är klar. Det är en extra kontroll. 

• En koppling mellan Kontakt och Excel för att få ut 
medlemsdata enkelt. 

• Mellan tidsredovisning och fakturering finns ett behov 
(Kontakt och Hogia). Konsekvensen blir att det tar 
längre tid med mellansteg vilket gör att man inte 
fakturerar tillräckligt snabbt och då förlorar man pengar 
man tvekar också att ta sig an ett krångligt system. 

• En koppling mellan Hogia och Excel 

När började du märka av 
problemen? 

• Ganska snart, från början trodde hon att det gick in i 
bokföringen.  

  • Det har funnits hela tiden  • Redan vid införskaffandet visste de att Kontakt hade 
brister. 

Orsaker till problemen 
(Varför har problemen 
uppstått?) 

• Hon anser att man tar det som är bäst just då, tekniken 
utvecklas snabbt. 

• Det finns inte kunskaper, eller behov av att nyttja alla de 
funktioner som ett system har. 

• EU-inträdet har medfört att livet blivit 
krångligare anser han, det är krångligare att få 
pengar till projekt och även att redovisa 
projektet.  

• När Hogia köptes in visste vi att det fanns 
moduler för utbyggnad av systemet, men några 
allvarliga diskussioner om behov av integration 
fanns inte. 

• Kontakt inte var helt genomtänkt när vi skaffade 
det, vi som skaffade det var nog i grunden för 
positiva. Vi såg det positiva och så tänkte vi 
inte så mycket på det negativa. 

• Ingen hänsyn togs till användarvänlighet vid 
införskaffandet av Kontakt. 

• Vi hade inte expanderat tillräckligt mycket på 
den tiden för att inse att vi behövde en koppling 
mellan olika system, men vi var ändå så pass 
många att vi ville kunna bokföra tid på ett bra 
sätt.  

• Systemen låg i två faser, alltså besluten 
fattades vid två olika tillfällen. Hogia köptes in 
vid ett mycket senare tillfälle när vi var betydligt 
fler, Kontakt köptes in vid ett mycket tidigare 
tillfälle när inte ens Hogia fanns med i 
tankevärlden.  

 

• Kontakt kom före Hogia 
• EU-inträdet medförde vissa förändringar som 

krävde projektstöd vilket de inte hade något 
program för. De hade hög arbetsbelastning när 
hon började på grund av EU-inträdet och var 
utan ekonomichef under 1997. 

• EU-inträdet medförde förändringar i 
projektredovisningen vilket krävde en 
programvara som stödde detta. 

• Det har en kontrollerande funktion 
• Manuella rutiner har sina fördelar. Hon anser 

att man kan hittar nya rutiner på detta sätt. När 
de köpte systemet var de medvetna om att 
extramodulen fanns vilket gjorde att de var 
medvetna om problemet redan då. De ville 
dock prova Kontakt innan något beslut fattas 
om en förändring 

• Han anser att Kontakt har fungerat bra framförallt 
redovisningen av projekten. Kontakt är pedagogiskt 
och ger bra underlag för att rekvirera medel. 

• De visste redan vi införskaffandet att de inte kunde 
fakturera med Kontakt men det var ett val mellan 
fakturering/bokföring och medlemshantering. Det skulle 
kosta för mycket att ta modulen för tidsredovisningen. 
Kontakt köpte de eftersom de behövde ett bättre 
medlemsregister. 

 

 


