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Sammanfattning 
Vid val av standardsystem, till exempel nätverksoperativsystem, är det viktigt att 
gå systematiskt tillväga. Detta beror dels på att det är av avgörande vikt att 
standardsystemet verkligen stödjer verksamheten på bästa sätt. Vidare är det ofta 
av den inskaffande organisationens intresse att man väljer det bästa möjliga 
standardsystemet på marknaden. 
 
Denna uppsats förklarar övergripande ett strukturerat sätt att gå tillväga för att 
välja standardsystem till sin organisation. Vi har även gjort två fallstudier hos 
organisationer som nyligen gått igenom en valprocess resulterande i att ett nytt 
nätverksoperativsystem införskaffats. Organisationernas tillvägagångssätt vid 
respektive val beskrivs samt vilka faktorer som beaktats och vilken betydelse 
dessa haft i valprocessen. 
 
Vi kan dra den slutsatsen att de undersökta organisationerna inte gått tillnärm-
elsevis lika strukturerat tillväga vid införskaffandet av nätverksoperativsystem 
som den litteratur vi bygger vår teori på beskriver är lämpligt. Detta trots att 
organisationerna är relativt stora med väldigt många användare. 
 



Abstract 
When choosing a standard application package, for example a network operating 
system, it is important to use a systematic and structured approach. This is 
necessary because it is crucial that the standard application supports the business 
in the best manner possible. It is in also the interest of the business that the best 
standard application package on the market is chosen. 
 
This paper explains a strucured way of choosing a standard application package 
for the business. We have also done two case-studies at organisations that 
recently has gone through a process of choosing a new network operating 
system. The procedure that the organizations have used are described, what 
factors that have been considered and what importance they have had in the 
process of choosing the network operating system. 
 
We can draw the conclusion that the organizations we have examined have not 
used a structured way of working in the process of choosing a network operating 
system as our theory describes, even though the organizations are relatively big 
with a large amount of users of the system. 
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1 Inledning 
Detta avsnitt behandlar de grundläggande delarna i vår forskningsprocess. 

1.1 Bakgrund 
Datornätverk har under de senaste åren fått en mer central roll i företag och 
organisationer. Organisationer som har fler än en dator använder sig av dator-
nätverk (LAN) för att länka ihop dessa. Nätverk används inte bara för att länka 
ihop datorer, utan har också en stor betydelse för organisationens arbetsmetoder. 
Kommunikationen inom och utanför organisationen ges helt andra möjligheter 
med hjälp av ett nätverk. [MIK97] 

 
På grund av att nätverket i en organisation eller ett företag är en vital del så kan 
det innebära en mycket stor investering. Detta gör det viktigt att försöka hålla 
kostnaderna så låga som möjligt. Ett genomtänkt val och en korrekt design av 
nätverket är mycket viktigt. [MIK97] 
 
Nätverksoperativsystemet utgör ett gränssnitt mellan nätverkets hårdvara, som 
till exempel nätverkskort, och de applikationer som är installerade på en server 
eller klient. Nätverksoperativsystemets jobb är att erbjuda ett gränssnitt mellan 
klientens och serverns delar av en given applikation. [GOL98] 
 
Ett nätverksoperativsystem faller under mjukvarukategorin standardsystem.  
 
Historiskt sett så har standardsystem i stor utsträckning fungerat som ett verktyg 
för att rationalisera verksamheten. De har fungerat som stöd i rutiner för den 
operativa verksamheten inom företaget. Idag så används standardsystem till viss 
del för att utveckla verksamheten i företaget för att till exempel skapa nya 
affärsmöjligheter. Dessa standardsystem kan bidra till utvecklingen genom att ge 
tillgång till externa resurser och extern kompetens om applikationer.  [BRA98] 
 
Brandt med flera visar att användandet av standardsystem ökar kraftigt. 
Standardsystem har utvecklats under närmare 25 år. De tidigare produkterna var 
förhållandevis outvecklade vad gäller funktionalitet. De hade dålig anpassning 
till företagens behov och var svåra att integrera med organisationens övriga 
system. Utvecklingen av standardsystem har resulterat i att de produkter som 
produceras idag är relativt lätta att anpassa via en långt driven tabellstyrning och 
har en stor funktionell bredd. Kunder som beslutar att införskaffa ett standard-
system förväntar sig en produkt som innehåller det som behövs för att stödja den 
operativa verksamheten, men att det även finns möjlighet att anpassa systemet 
och integrera med övriga system som företaget använder. Ofta så är målet att 
utnyttja standardsystemet som en plattform som kan tas i bruk snabbt. Det är 
dock vanligt att förväntningarna inte stämmer överens med vad som levereras i 
slutändan. [BRA98] 
 
Många nätverksadministratörer får frågan: Vilket är det bästa nätverks-
operativsystemet? Faktum är att det inte finns något nätverksoperativsystem som 
är det bästa i alla lägen. Det bästa nätverksoperativsystemet för en speciell miljö 
beror på en mängd olika faktorer. [GOL98] 
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Vilka faktorer är det då som är avgörande för valet av nätverksoperativsystem 
för en organisations nätverk? Det är detta vi ska utreda vidare i denna uppsats. 

1.2 Syfte 
Syftet är att kunna tydliggöra hur ett antal organisationer går tillväga för att välja 
nätverksoperativsystem. Vi ska kontrollera vilka strategier och modeller för val 
av nätverksoperativsystem som finns och vilka som tillämpas av de organis-
ationer vi undersöker. I vilken utsträckning tillämpas de befintliga strategierna 
och tankesätten? Vilka faktorer beaktas i valet? 

1.3 Problem/Forskningsfråga 
Vilka faktorer påverkar en organisations val av operativsystem för nätverks-
servrar? 

1.4 Avgränsningar 
Vi kommer att undersöka stora organisationer. De servrar för vilka vi ska 
undersöka valet av nätverksoperativsystem är de som har över tusen klienter och 
hanterar användare med inloggning och katalogtjänst. 

1.5 Definitioner 

Faktorer: Med faktorer menas de faktorer som finns i VFS-metodens checklista 
(Kap 2.2.1) samt eventuella övriga faktorer som beaktas vid val av standard-
system. 

Stora organisationer: Stora organisationer menar vi har minst 500 anställda.
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2 Teori 
I detta avsnitt redovisas relevanta teorier inom uppsatsämnet. Innehållet baserar 
sig på en litteraturstudie. Eftersom att nätverksoperativsystem är en form av 
standardsystem behandlas generella teorier om standardsystem. 

2.1 Standardsystem 
Man skiljer vanligtvis mellan olika typer av informationssystem. Brandt med 
flera skiljer på fyra olika systemtyper. 
 

• Standardsystem 
• Egenutvecklade system 
• “Joint-venture” system 
• Manuella system 

 
Ett standardsystem är en typ av programvara som är färdig att installeras och tas 
i bruk i en verksamhet, kan även betraktas som en paketerad systemlösning. Det 
består av ett system som redan har implementerats och utnyttjats i andra verk-
samheter och organisationer. Standardsystem utvecklas av leverantörer för att 
kunna passa flertalet användares behov, detta innebär att användare kan gå ut på 
marknaden och köpa färdiga system istället för att ingå en utvecklingsprocess på 
egen hand. Egenutveckling innebär att ett företag utvecklar ett eget system från 
början till slut. ”Joint-venture” system är ett system som är en kombination av 
egenutvecklat system och ett standardsystem. Det är ett samarbete mellan det 
företag som skall införskaffa systemet och utvecklarna av systemet. [BRA98] 
 
Standardsystem är system som är generella och bygger ofta på en bred erfaren-
hetsbas från flera utvecklare. Tanken är att flera verksamheter ska kunna utnyttja 
samma programvara istället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Ett standardsystem 
är inriktat mot en viss applikation. Det kan vara svårt att standardisera appli-
kationer beroende på hur mycket de varierar. Exempel på standardsystem kan 
vara:  
 

• Ekonomisystem 
• Personalsystem 
• OFL-System (Order, fakturering, lager) 
• MPS-System (Material- och produktionsstyrning) 
• CAD/CAM (Datorstödd produktion/konstruktion) 
• KIS-System (Kontorsinformationssystem)   [BRA98] 

 
Standardsystem kan vara uppbyggda på flera olika sätt. Det kan vara i form av 
stora integrerade system eller som små moduler som kan kombineras på flera 
olika sätt. Standardsystem medger även olika frihetsgrad för en kund att påverka 
dess användning. Nedan är några exempel på klassificering av standardsystem 
efter ökande frihetsgrad. 
 

• Hårdkodade 
• Tabellstyrda 
• Programmerbara system (plattformar)   [BRA98] 
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När standardsystem införs i en organisation får man acceptera att följa vissa 
regler i sitt arbete för att få nytta av vissa positiva effekter och minimera de 
negativa aspekter som finns i ett standardsystem. Nedan är ett antal effekter som 
är unika i många fall i samband med införandet av ett standardsystem i en 
organisation. [BRA98] 

2.1.1 Negativa effekter 
• Extern leverantör utan företagsinformation 
• Större krav på extern kompetens 
• Kompetensutvecklingsproblem inom intern dataavdelning 
• Behovet av AU1-hantverkare växer internt 
• Ingen företagsstandard när det gäller dokumentation 
• Risk att man låser utvecklingen av systemet på grund av leverantörens 

vilja att tjäna pengar 
• Programmen kan vara skrivna på ett sådant sätt att de inte kan 

underhållas av vem som helst 
• Man måste ta kommande versioner (releaser) av systemet 
• Spagettisyndrom mellan olika valda standardsystem 
• Man kommer snabbt igång men frestas att glömma förstudien och låta 

standardsystemet bli kravet 
• Kopplingar till andra system är viktiga att tänka igenom före valet av 

standardsystem 
• Förhastade beslut 
• Underskattning av anpassningsbehov 
• Risk för överanpassning 
• Leverantörsberoende ökar 
• Höga driftskostnader om vi utnyttjar liten del av systemet. Hög 

redundans      
[BRA98] 

2.1.2 Positiva effekter 
• Rutiner för införande är ofta standardiserade 
• Snabb installation 
• Billig utveckling och förvaltning 
• Säker kalkyl 
• Erfarenhet inbyggs i systemet 
• Praktiska prov (prototyping i fullskala) 
• Flexibla system 
• Man kan verka genom en användarförening för att få kvalitet i system 

och lägre kostnader     
[BRA98] 

 
Ett standardsystem kan tillföra organisationen mycket om man funderar igenom 
listan och eventuellt lägger till egna aspekter då de uppkommer. En viktig del för 
att lyckas är att man tänker efter vilken systemarkitektur man vill upprätthålla 
och vilka krav man har på sitt informationssystem. [BRA98] 
                                                 
1 AU är förkortning för applikationsutvecklare. 
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2.2 VFS-metoden och dess utvecklingsmodell 
VFS-metoden är en metod som är framtagen med syfte att användas för att 
förbättra kvalitén och ge en bra metodik för att införa standardsystem i 
verksamheter. VFS är en förkortning för Välja och Förvalta Standardsystem. 
VFS-metoden innefattar bland annat en utvecklingsmodell för att välja, anpassa 
och införa standardsystem i en verksamhet. Den arbetsform Brandt med flera 
trycker på att man bör använda är arbete i projektform. När man anskaffar ett 
standardsystem krävs en speciell metodik exempelvis för jämförelser mot 
verksamhetens behov och krav. Förfarandet vid upphandlingar av standard-
system skiljer sig betydligt från egenutveckling av system. Författarna tycker 
även att det är viktigt att med hjälp av en användbar metod stärka kundens 
ställning mot leverantören som oftast är den starkare parten vid upphandlingar 
av standardsystem. [BRA98] 
 
Det som gör anskaffningen av standardsystem till en speciell utvecklingsmiljö 
menar författarna är tre omständigheter: 
 

• Företaget blir beroende av leverantören av standardsystemet. 
• Först genomförs ett val mellan olika standardsystem och sedan en 

anpassning av verksamhet och standardsystem mot varandra. 
• En jämförelse av specificerade krav på verksamheten och erbjudna 

möjligheter i olika standardsystem behövs.    
[BRA98] 

 
Vad gäller den tredje omständigheten ovan som handlar om att kunna jämföra 
verksamhetens krav och standardsystemet i form av termer, funktioner och 
behandlingsregler, behövs tre olika typer av dokumentation: 
 

• Verksamhetsbeskrivningar. 
• Standardsystemsbeskrivningar. 
• Jämförande beskrivningar.    [BRA98] 

 
VFS-metoden tar hänsyn till dessa speciella egenskaper och krav samt att den 
erbjuder en utvecklingsmodell som ger möjlighet för användaren att arbeta 
professionellt när de planerar för att införa standardsystem i verksamheten. 
[BRA98] 
 
Det är en utvecklingsförstudie som pekar på att verksamheten skulle behöva ett 
nytt standardsystem som ligger till grund för utvecklingsarbetet. Utvecklings-
modellen består av sex etapper: 
 

• Val 
• Anpassning 
• Införande 
• Användning och drift 
• Efterstudie 
• Avveckling     [BRA98] 
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Av dessa sex etapper är det primärt den första etappen som blir fokus för vårt 
arbete. Vi beskriver först valet utförligt och sedan övriga etapper kortfattat. 

2.2.1 Val 
Syftet med etappen val är att finna ett standardsystem som ger ett effektivt stöd 
för organisationens verksamhetsområde. Två arbetsmoment utgör denna etapp: 
 

• Översiktligt val 
• Detaljerat val     [BRA98] 

 
I processen att utföra dessa två arbetsmoment behöver standardsystemen bedö-
mas utifrån olika faktorer eller kriterier. Detta är faktorer som berör både den 
omkringliggande miljön och själva standardsystemet. Studeras behöver till 
exempel service, support, applikation, teknik och dokumentation. Nedan följer 
en checklista med vanliga faktorer för bedömning:  
 

• Leverantör 
o Storlek (omsättning, antal anställda) 
o Strategi (leverantörens marknadsandel, framtidsplaner) 
o Marknad (sortiment, kundkategori, placeringsort) 
o Image (arbetssätt, öppenhet, rykte) 
o Relationer (tidigare erfarenheter, kontaktpersoner) 
o Kompetens (produkt, branschkunnande, service) 
o Support (installation, utbildning, underhåll) 
o Ansvar (garantier, produktansvar) 

• Produkt 
o Referenser (tidigare installationer, erfarenheter) 
o Strategi (produktens marknad, ålder, framtidsplaner) 
o Egenskaper (flexibilitet, utbyggbarhet, tillgänglighet) 
o Beskrivning (språk i menyer/rapporter, dokumentation) 
o Kompetens (produktkunskap, personbundenhet) 
o Information (utbildning, användargrupp, produkttidning) 
o Pris (inköp, anpassning, underhåll, nya versioner) 
o Avtalsvillkor (nyttjande-/äganderätt, leveranstid, service) 

• Teknik 
o Drift (egen anläggning/servicebyrå, centralt/lokalt) 
o Hårdvara (datortyp, nätverk, ergonomi) 
o Mjukvara (operativsystem, realtid/batch, DB-hanterare) 
o Säkerhet (backup, transaktionsloggning, återstart) 
o Prestanda (driftseffektivitet, svarstider) 
o Standards (programspråk, programstrukturering) 
o Konvertering (komplexitet, resursinsatser) 

• Applikation 
o Omfattning (områdesavgränsning) 
o Säkerhet (datasäkerhet, behörighet, felfrekvens) 
o Verktyg (frågespråk, rapportmöjligheter) 
o Gränssnitt (för-/eftersystem, manuella rutiner) 
o Systemuppbyggnad (systemstruktur, layouter) 
o Enkelhet (användbara resp överflödiga funktioner) 
o Funktioner (listning av funktioner inom applikationen)  
     
    [BRA98] 
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Översiktligt val 
Målet med detta arbetsmoment är att välja ut ett mindre antal standardsystem 
som senare ska bli föremål för en mer detaljerad bedömning. Arbetet i detta 
moment görs enligt den så kallade uteslutningsmetoden. De standardsystem som 
finns på marknaden studeras och bedöms utifrån ett antal faktorer och krav från 
verksamheten. Vartefter man finner system som inte uppfyller verksamhetens 
behov reduceras kandidatlistan över standardsystem för vidare beaktning. Det 
kan hända att inget standardsystem uppfyller kraven som ställs. Detta innebär att 
man får egenutveckla eller behålla en oförändrad verksamhet. Det översiktliga 
valet bör rendera i att två till fyra standardsystem väljs ut för vidare utvärdering. 
De steg att gås igenom i detta arbetsmoment är följande: 
 

• Förutsättningsanalys för valet 
• Marknadsundersökning 
• Leverantörsbedömning 
• Offertbegäran 
• Översiktlig jämförelse 
• Urval av slutkandidater    [BRA98] 

 
Under det första steget bestämmer man förutsättningarna som ska styra val-
processen av standardsystem. Dessa förutsättningar bestäms utifrån krav-
specifikationen som bör finnas från utvecklingsförstudien. Förutsättningarna 
består i några utslagsgivande faktorer som de standardsystem man ska evaluera 
måste uppfylla. Dessa faktorer kallas även ”knock out-faktorer”. Det brukar röra 
sig om cirka fem till tio stycken och dessa härrör ur kravspecifikationen. 
Eventuella tidigare VFS-strategier kan även styra förutsättningarna för valet av 
standardsystem. [BRA98] 
 
Efter steg ett verkställs en marknadsundersökning där leverantörer och 
tillgängliga standardsystem kartläggs. För att göra kartläggningen möjlig kan 
man använda sig av databaser/kataloger, fackpress och programvarumässor. 
Utifrån kartläggningen dokumenteras en marknadsöversikt som används i flera 
av de resterande delarna av valprocessen. De system som inte uppfyller de 
utslagsgivande faktorerna gallras bort från det resterande arbetet. Marknads-
översikten innehåller faktorer från alla de fyra bedömningsområdena i 
checklistan ovan. [BRA98] 
 
Steg tre består i att bedöma huruvida leverantörerna bakom standardsystemen är 
trovärdiga, pålitliga och kan erbjuda god support för sin produkt. Denna aktivitet 
är relevant då leverantören också väljs och inte bara ett system. Leverantören har 
en stor betydelse när ett standardsystem anskaffas. Standardsystem som inte 
uppfyller ställda krav på leverantörer sållas bort. [BRA98] 
 
När en första sållning av system och leverantörer gjorts begärs offerter in från 
kvarvarande leverantörer som verkar erbjuda intressanta standardsystem. 
Faktorer och krav hämtas från marknadsöversikten och som underlag används en 
enhetlig offertmall. [BRA98] 
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I steg fem, översiktlig jämförelse, uppdateras marknadsöversikten med leveran-
törernas svar i form av offerter. Verksamhetens krav jämförs med de möjligheter 
som står till buds i standardsystemen. Återigen sker en gallring och kvar blir ett 
antal användbara standardsystem som var och en kan ge ett effektivt stöd åt 
verksamheten. [BRA98] 
 
Det sista steget i det översiktliga valet innefattar att väga samman olika faktorer 
för att bilda sig ett helhetsintryck av de kvarvarande standardsystemen. Efter 
detta är gjort kan man göra ett urval av två till fyra system som vidare ska 
bedömas i det detaljerade valet. [BRA98] 

Detaljerat val 
I detta arbetsmoment studeras utförligt de kandidater som finns kvar på 
kandidatlistan efter det översiktliga valet. Standardsystemen bedöms i detalj 
utifrån verksamhetens krav och en prioritetsordning upprättas bland kandi-
daterna. Efter detta arbetsmoment har förhoppningsvis det system som bäst ger 
stöd för verksamheten kunnat koras. Stegen fram till detta resultat är: 
 

• Demonstration och testkörning 
• Utvärdering 
• Preliminärval 
• Förberedande förhandling 
• Värdering 
• Beslut och delgivning    [BRA98] 

 
I arbetet med det detaljerade valet börjar man med att fördjupa sig i 
standardsystemens praktiska funktionalitet vad gäller faktorerna för teknik och 
applikation. Detta kan praktiskt göras hos något användarföretag eller hos 
leverantören genom demonstrationer, men författarna rekommenderar att man 
genomför en testkörning i den egna hemmiljön. För detta använder man en 
demo/testmall. [BRA98] 
 
Nu är det dags att i detalj utvärdera verksamhetens krav mot standardsystemens 
egenskaper. Detta resulterar i en rangordning av de standardsystem som evalu-
eras. Ett tillvägagångssätt är att poängsätta systemen för några viktade faktorer 
som är kritiska för utvärderingen. Ju högre poäng för faktorerna desto bättre 
system. Resultatet presenteras i en jämförelsematris. [BRA98] 
 
I preliminärvalet använder man sig av jämförelsematrisen och marknads-
översikten för att göra en subjektiv bedömning av vilket enda standardsystem 
som väljs till huvudkandidat inför en förhandling med leverantören. Här 
motiveras varför vissa system valdes bort och varför det valda standardsystemet 
valdes. [BRA98] 
 
I detta steg etableras en närmare kontakt med leverantören och dennes möjlighet 
till vidareutvecklingar av systemet undersöks. En inledande förhandling om 
eventuella önskade anpassningar av standardsystemet påbörjas med tidigare 
framtagna dokument som underlag. Vidare försöker man få leverantören att 
skriva ett preliminäravtal inför det fortsatta anpassningsarbetet. [BRA98] 
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I det näst sista steget gör man en mer exakt värdering av hur bra funktioner i 
verksamheten motsvaras av aktuella moduler i standardsystemet. Här behövs 
tillgång till dokumentation från leverantören i form av funktionell system-
beskrivning. Resultatet dokumenteras i marknadsöversikten och en värdering av 
standardsystemets lönsamhet för verksamheten görs i form av en kalkyl. 
[BRA98] 
 
Härefter fattas ett beslut om det standardsystem som varit allenarådande i den 
senaste delen av valet ska satsas på eller om fler standardsystem ska analyseras i 
detalj. Om man beslutar att välja detta system ska man även kontakta samtliga 
övriga offererande leverantörer och delge dem beslutet. När valprocessen är klar 
börjar man planera den framtida förvaltningsorganisationen för systemet. 
[BRA98] 

2.2.2 Anpassning 
Etappen anpassning har en del gemensamt med etappen val. Båda etapperna går 
ut på att jämföra verksamhet och standardsystem. Nivån av jämförelserna skiljer 
sig dock mellan etapperna. Medan man under valet utvärderar flera system och 
ställer dem mot varandra, arbetar man endast med ett system under anpass-
ningen; nämligen det som vann valet. Detta system försöker man sammanfoga 
med verksamhetsområdet under anpassningen. Eftersträvansvärt är att få en så 
bra träffyta som möjligt mellan dessa två objekt. Vanligen görs grova jämför-
elser under valet och fördjupade jämförelser under anpassningen. [BRA98] 

2.2.3 Införande 
Efter anpassning och val är det dags att införa standardsystemet i verksamheten 
på ett strukturerat sätt. Efter denna etapp ska standardsystemet användas i den 
löpande verksamheten och ibland sker införandet i flera etapper. En variant är att 
man inför delsystem för delsystem till dess att hela standardsystemet är infört. 
Resultatet av införandet är att standardsystemet börjat användas på rätt sätt i 
verksamheten. [BRA98] 

2.2.4 Användning och drift 
Nu ska användarna nyttja systemet som ett led i att utföra sina arbetsuppgifter i 
verksamheten. Det tekniska handhavandet av systemet kallas för drift och sköts 
av en ADB2-avdelning. Användningen står användarna för och till skillnad från 
drift menas här hur systemet ska användas i verksamheten. En förbättrad 
verksamhet för användarna är det som resultatet av systemanvändningen bör 
bestå av. Det krävs av standardsystemet att det genererar användbar information 
om arbetsuppgifterna i verksamheten ska kunna utföras professionellt. [BRA98] 

                                                 
2 ADB betyder automatisk databehandling. 
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2.2.5 Efterstudie 
I efterstudien försöker man utvärdera olika erfarenheter av att använda det 
standardsystem man har använt för att lösa verksamhetens problem. Man 
försöker få fram både positiva och negativa effekter av nyttjandet genom att 
belysa olika intressenters syn på standardsystemet. Efterstudier är generellt sett 
eftersatta i praktiken. Dessa ska dock ses som verktyg för att förbättra kvalitén 
på verksamhetens standardsystem och inte som de ofta upplevs; som ett verktyg 
för att hitta syndabockar. [BRA98] 

2.2.6 Avveckling 
Avveckling av ett standardsystem måste göras om systemet blivit föråldrat, 
hämmar verksamheten eller är olönsamt. Detta innebär att systemet slutar 
användas inom verksamheten och tas ur drift. Ofta kombineras avveckling med 
en ny utvecklingsomgång. Ofta behövs ett system som ersätter det gamla. Om 
detta skulle visa sig fallet står man först inför valet mellan egenutveckling eller 
standardsystem. [BRA98] 

2.3 Definition av nätverksoperativsystem 
Nätverksoperativsystem, liksom många andra tillämpningar inom området 
datorkommunikation, har genomgått en stor förändring under de senaste åren. 
Från att ha varit isolerade och stängda system där endast klienter och servrar 
som använder sig av samma typ av nätverksoperativsystem har kunnat sam-
verka, har nätverk idag utvecklats att bli till en mer öppen miljö där olika 
klienter har möjlighet att samverka med servrar som använder vilket NOS3 som 
helst. [GOL98] 
 
Nätverksoperativsystem har en central roll inom klient-/serversystem4 för att 
kunna erbjuda transparent interoperabilitet5. Ett NOS måste kunna fungera som 
ett isolerat lager som stödjer distribuerade applikationer. Dessa applikationer ska 
samverka transparent och kunna fungera på den ofta komplexa miljö som 
infinner sig på de olika operativsystem och hårdvaruplattformar där nätverks-
operativsystemet existerar. [GOL98] 
 
Nätverksoperativsystemet är den mjukvara som kontrollerar nätverket. Varje 
NOS erbjuder två uppsättningar av mjukvara, en som finns på nätverkets server 
och en som skall finnas på nätverkets klienter. Serverversionen av NOS inne-
håller den mjukvara som utför de funktioner som är associerade med datalänk-, 
nätverks- och applikationslagret enligt OSI-modellen6 och TCP/IP7  samt datorns 
egna operativsystem. Klientversionen av NOS innehåller mjukvara som utför 
funktioner som är associerade med datalänk- och nätverkslagret samt att det 
interagerar med applikationer och klientens operativsystem. De flesta NOS 
                                                 
3 NOS är förkortning för nätverksoperativsystem. 
4 I klient-/serversystem är kommunikationen indelad i en serverdel och en klientdel. Klienten begär 
tjänster från servern och servern tillhandahåller dessa. 
5 Begreppet interoperabilitet anger att olika typer av nätverk kan kopplas samman. 
6 OSI-modellen är en referensmodell för datakommunikation mellan två slutanvändare. 
7 TCP/IP menas Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Det är en uppsättning protokoll som 
används som referensmodell vid datakommunikation. 
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erbjuder olika versioner av mjukvara som kan köras på olika typer av datorer, så 
att till exempel Unixmaskiner kan fungera på samma nätverk som Apples. I 
många fall så är klientmjukvaran inkluderad i operativsystemet, till exempel 
Unix och Windows. [FIT99] 
 
Ett NOS medger till exempel att filservern, skrivarservern, eller databasservern 
kan fungera i nätverket. Som tillägg till att hantera alla de nödvändiga 
nätverksfunktionerna så agerar den som applikationsmjukvara genom att utföra 
de förfrågningar som klienterna skickar, till exempel kopiering av filer till 
hårddisken och överföra till klienten, utskrift på skrivare, sökning i databas och 
skicka tillbaka detta till klienten. NOS mjukvara ersätter oftast det ursprungliga 
operativsystemet på servern. Genom att ersätta det ursprungliga operativ-
systemet så kan NOS erbjuda bättre prestanda och kortare svarstider eftersom ett 
NOS är optimerat för de begränsade operationer som det erbjuder. [FIT99] 
 
För att kunna hålla reda på information om de användare som finns i systemet, 
systemresurser som till exempel diskutrymme, servrar och skrivare så måste den 
finnas någon form av tjänst för namngivning. Ett NOS kan erbjuda detta i form 
av olika katalogtjänster. Exempel på dessa är Novells NDS (NetWare directory 
service), Windows NT 4.0 Domain directory service, även kallad NT-domän, 
och Windows NT 5.0 AD (Active directory). [GOL98] 
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3 Metod 
Nedan följer beskrivningar kring de tillvägagångssätt vi använt oss av under 
arbetets fortskridande. 

3.1 Forskningsansats 
Vårt tillvägagångssätt kommer att vara deduktivt. Vi utgår från befintliga teorier 
och undersöker hur dessa tillämpats i empirin. Befintliga metoder och principer i 
teorin prövas genom vår empiriska studie. 
 
Genom att arbeta deduktivt följer man bevisandets väg. En befintlig teori får 
bestämma vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas samt hur 
resultaten ska relateras till den befintliga teorin. [PAT94] 

3.2 Litteraturansats 
Den litteratur som vi har haft tillgång till har vi hittat via diverse 
informationskällor. Till en början så använde vi oss av Internet för att bilda oss 
en uppfattning om vad som redan fanns skrivet inom området och för att göra 
sökningar i Luleå Tekniska Universitets biblioteksdatabas för att hitta lämplig 
litteratur. Den litteratur vi har funnit behandlar främst standardsystem och 
anpassning av dessa, samt metoder som finns tillgängliga för att underlätta och 
fungera som stöd vid införskaffning av standardsystem. Den har även innehållit 
checklistor och dylikt som kommer att vara användbart vid intervjuerna. Vi har 
även införskaffat en del litteratur som inte har funnits tillgänglig via Univer-
sitetsbiblioteket. Artiklar som vi funnit via sökmotorer på Internet har varit ett 
visst stöd men inte nog kraftfulla och vetenskapliga att bygga vår teori på. 

3.3 Undersökningsansats 
Fallstudien som ansats passar bra vid hur- och varför-frågor. [YIN03]  
 
Vi använder oss av fallstudien som strategi för insamling av empirin. Detta val 
gjordes för att vår forskningsfråga och vårt syfte är av hur- och varför-karaktär.  
 
Vår fallstudie kommer att göras vid två större organisationer. Varför valet föll 
just på dessa organisationer beror på flera saker. Vi gjorde listor på potentiella 
kandidater och kontaktade dessa via telefon och e-post och det föll sig så att de 
organisationer vi kontaktade var mycket samarbetsvilliga och hade möjlighet att 
ställa upp. De var även i färd med att antingen uppgradera sina befintliga system 
eller göra ett byte av system och detta passade vårt syfte. De verksamheter vi 
genomför vår fallstudie vid är av samma typ av organisation men av olika 
storlekar. Vi valde stora organisationer på grund av att vi ville kunna urskilja 
eventuella mönster i valet av standardsystem och att valprocesserna skulle vara 
organiserade och systematiskt genomförda. Den ena verksamheten står i 
skrivande stund inför ett byte av standardsystem medan den andra redan 
genomfört en större uppgradering. Detta anser vi kunna ge oss den information 
vi behöver för att kunna besvara den forskningsfråga vi formulerat. Materialet 
som använts för att konstruera våra intervjuguider och annan planering av 
utförandet av undersökningen har vi hämtat från vår teori. 
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3.4 Datainsamlingsmetod 
När man är intresserad av att undersöka vad ett mindre antal personer har att 
säga är den mest aktuella metoden intervjuer. Intervjuer bör i första hand 
användas när det inte finns klara svarsalternativ. Tekniken är även lämplig när 
frågorna är av den art att det lätt uppkommer spontana följdfrågor under 
undersökningens gång. Metoden är aktuell när känsliga ämnen ska beröras. 
Förtroende mellan den som genomför undersökningen och respondenten är 
lättare att skapa muntligt vid intervjuer än vid skriftliga undersökningar med till 
exempel enkäter. [AND98] 
 
Den metod vi kommer att använda oss av för datainsamling är intervjuer i 
formen ansikte mot ansikte. Vi väljer metoden med intervjuer för att vi ska 
vända oss till ett fåtal personer för information. Metodvalet påverkas också av att 
våra frågeställningar inte har några klara svarsalternativ, utan det finns många 
olika sätt att svara på. Ämnet är också av sådant slag att det är lämpligt att följa 
upp svaren med ytterligare frågor. Vi känner även ett behov av att upprätta 
förtroende mellan oss och uppgiftslämnaren.  

3.4.1 Grad av standardisering 
Standardiseringsgraden av intervjuerna säger någonting om hur stort ansvar som 
lämnas till intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes 
ordning. [PAT94] 
 
Vårt sätt att intervjua respondenterna kommer varken att vara helt standardiserat 
eller helt ostandardiserat. Vi kommer att utgå från en intervjuguide (Bilaga B) 
som snarare finns där för att vägleda oss i våra intervjuer än att användas som ett 
frågeformulär. På grund av detta förfarande kan vi komplettera med nyupp-
komna frågor under intervjuernas gång samtidigt som vi kan välja att inte fråga 
vissa andra frågor som vi har med i intervjuguiden.  

3.4.2 Grad av strukturering 
Det är i någon mån viktigt att beakta i vilken utsträckning frågorna är fria för 
intervjupersonen att tolka fritt. Detta kallas grad av strukturering. Sättet att tolka 
frågorna kan till exempel bero på respondentens inställning eller tidigare 
erfarenheter. Om intervjufrågorna har låg grad av strukturering heter det att 
intervjupersonen får stort handlingsutrymme. Om frågorna inte är helt struktur-
erade kallas det att de är öppna. [PAT94] 
 
Våra intervjufrågor kommer att lämna respondenten ett stort handlingsutrymme. 
Således är våra frågor öppna. Frågorna är mer ostrukturerade än strukturerade. 
Detta för att respondenten ska få möjligheter att i viss mån berätta fritt så att vi i 
vår tur kan bilda oss en djupare förståelse för aktuell företeelse. 
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4 Empiri 
Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med de organisationer vi undersökt. Vi 
gjorde en intervjuguide som stöd vid våra intervjuer men tyngdpunkten låg vid 
att den intervjuade skulle få så mycket utrymme som möjligt för att själv berätta 
hur införskaffande av respektive system har utförts. Vi besökte två organis-
ationer av olika storlek och intervjuade den IT-ansvarige inom respektive 
organisation. 
 
Resultatet av genomgången av checklistan med faktorer (Kap 2.2.1) i slutet av 
varje intervju har vi valt att presentera i tabellform. Detta på grund av den stora 
mängd faktorer som behandlas i denna frågeställning. Som vi ser det finns det tre 
nivåer i beaktningsgrad av dessa faktorer. En nivå är den där vi anser att faktorn 
inte är vägd vid organisationens val av nätverksoperativsystem. Vidare finns det 
en nivå där vi anser att faktorn haft betydelse för organisationens val, men inte 
att den haft avgörande betydelse för valet i fråga. Den tredje nivån är den där 
faktorn anses vara väldigt avgörande eller helt avgörande för utgången av 
valprocessen. Tydliggöras bör att det inte är respondenterna själva som fyllt i 
checklistetabellerna utan det är vi som gjort detta utifrån vår bedömning av hur 
respondenterna kommenterat respektive faktor. I de fall där vi anser att en 
bedömning av svaren inte är möjlig är detta angivet i en separat kolumn; 
Bedömning ej möjlig. Underlaget vi använt för bedömning av faktorerna finns i 
Bilaga A. 

4.1 Organisation A 
Organisation A har cirka 4600 anställda. Antalet användare av datasystemen 
som vi undersökt valet av nätverksoperativsystem för uppgår till cirka 18000. 
Samtliga av dessa 18000 är alltså registrerade i nätverksoperativsystemets 
katalogtjänst.  
 
Den avdelning vi besökt vid organisationen är IT-avdelningen som handhar 
systemövergripande drift av servrar och nätverksoperativsystem. Avdelningen 
tillhandahåller även support till användare ute i organisationens mer verksam-
hetsnära avdelningar. Likaså hjälper man till när datorer går sönder samt med 
installation av programvaror.  
 
Mannen vi intervjuat på IT-avdelningen är systemkonsult till yrket och arbetar 
med systemövergripande företeelser. Han arbetar inte med några specifika 
verksamhetssystem, utan system som används av alla i organisationen. Däri-
bland finns nätverksoperativsystemet i stort och organisationens nätverk. Innan 
han för sex år sedan började arbeta på IT-avdelningen arbetade han som utom-
stående konsult. 

4.1.1 Resultat av undersökning 
Det fanns egentligen bara två alternativa standardsystem man valde mellan hos 
organisation A. Dessa var Novell NetWare 6.0 med NDS8 och Microsoft 2003 
                                                 
8 NDS är Novells aktuella katalogtjänst, se teoriavsnitt 2.3. 
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Server med AD9. Många av de 182 verksamhetssystem som används dagligen är 
nämligen väldigt hårt skrivna mot Microsofts plattform. Detta gör att man är 
beroende av ett nätverksoperativsystem där Microsoftmiljön fungerar klander-
fritt. Det anser organisation A endast att den gör i de två ovannämnda systemen. 
 
Nedan följer en sammanfattning av de svar vi fick på våra intervjufrågor. 
 
När infördes det nätverksoperativsystem ni nu kör? 
Arbetet med att införa nätverksoperativsystemet som nu används inom 
organisationen påbörjades i januari 2002 och avslutades i januari 2003. Tanken 
var först att man skulle hinna införa det nya nätverksoperativsystemet innan 
sommaren 2002. Detta mål fann man tidigt var ohållbart då man innan 
införandet blev tvungna att kontrollera om de 182 verksamhetssystemen som 
används skulle fungera i det nya systemet. 
 
I vilken form bedrevs utredningsarbetet att införskaffa NOS:et? 
Utredningsarbetet bedrevs i projektform. Ungefär i januari 2001 drogs det igång 
ett projekt som senare skrotades. Det visade sig att de personer som höll i 
projektet inte hade den kunskap som behövdes för att driva ett lyckosamt 
projekt. Ett nytt projekt startades med hjälp av en erfaren projektledare. Det var 
detta projekt som så småningom ledde till införandet av det nya nätverks-
operativsystemet. 
 
Hur många deltog i arbetet? 
Allt som allt var det tio deltagare, men det var endast tre av dessa som var aktivt 
drivande. 
 
Under hur lång tid sträckte sig utredningen? 
Utredningen pågick ungefär i ett år. 
 
Gjordes någon form av förarbete innan utredningen startades? 
Ett ostrukturerat förarbete säger respondenten gjordes i och med det misslyckade 
projektet i början av utredningen. Utredarna pratade bland annat med de 
personer som skulle sköta den dagliga driften av systemet och frågade vad de 
tyckte. Vilka funktioner dem ville ha. Vidare funderade medlemmarna i 
projektet vilka funktioner man själva ville ha. Det man kom fram till var att man 
skulle kunna inventera maskiner, kunna fjärrstyra maskiner och även helst kunna 
fjärrinstallera maskiner. Även de vanliga standardkraven fanns på säkerhet, 
snabbhet, skrivarhantering och hemmakataloger. 
 
                                                 
9 AD är Microsofts aktuella katalogtjänst, se teoriavsnitt 2.3. 
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Under tiden med det första projektet som senare gick i stöpet utvärderade 
projektmedlemmarna programvara för att fjärrstyra och administrera standard-
systemen. Den programvara som heter SendWorks fungerade helt klart bäst. 
Denna programvara fungerade endast i NetWare. Microsofts liknande program-
vara fann man inte fungera speciellt bra. Vid denna tidpunkt såg utredarna inget 
alternativ till SendWorks. 
 
Användes någon tidigare förutbestämd plan eller modell/metod för valet av 
standardsystem? 
Ingen speciell metod användes. Det enda mer eller mindre strukturerade som 
användes var en projektplan som utarbetats av projektledaren. 
 
Ni ställde aldrig på papper systemen mot varandra? 
Nej. Inte så formellt. Utredningsgruppen tittade på de olika standardsystemen 
och fann att Microsofts AD-lösning uppfyllde kraven som fanns för den dagliga 
driften. Till skillnad från NetWare fanns inget tillfredställande sätt att admini-
strera AD-lösningen. Dessutom skulle man bli tvungen att stänga ner servern för 
att göra minsta lilla underhåll eller felsökning, vilket man inte skulle behöva 
med NetWare 6.0 och NDS som katalogtjänst. Utöver detta såg man att man 
skulle behöva köpa utbildning för några hundra tusen kronor om man valde en 
Microsoft-lösning. Detta skulle inte behövas om organisationen valde NetWare 
6.0 eftersom personalen på IT-avdelningen sammantaget har ungefär 35 års 
erfarenhet av NetWare. Vissa medarbetare är även certifierade Novell-ingen-
jörer. Om man valde AD-lösningen räknade man även med att få leja fler 
konsulttjänster än om man gick på en Novell-lösning. 
 
Kan du berätta hur ni gått tillväga i arbetet att utreda vilket system som skulle 
införskaffas? 
I det första projektet som gick i stöpet samlades fakta in om de olika standard-
systemen. Detta skedde genom att projektmedlemmarna läste i tidskrifter och på 
Internet om de olika produkterna. I detta skede talade utredarna även med några 
leverantörer som arbetade med båda kandidatsystemen så att man kunde bilda 
sig en uppfattning om vad som skilde dem åt. Labbar genomfördes med Novell-
miljön, men detsamma var inte möjligt att göra med Microsofts AD-lösning 
eftersom att den produkten inte var färdig vid det skedet. 
 
Under 2002 fick projektgruppen klart för sig att NetWarelösningen skulle bli 
nästan dubbelt så dyr som en Microsoft-lösning. Det var i detta skede man 
djupare började undersöka de båda systemen. Organisation A tog in en leveran-
tör som är certifierad både på NetWares katalogtjänst NDS och Microsofts 
katalogtjänst AD, och hade en workshop. Leverantören förklarade hur systemen 
fungerade och vilket tänk man skulle ha vid arbete med produkterna. Nu började 
man i projektgruppen inse att Microsofts  lösning med 2003 Server var betydligt 
osmidigare att administrera, men den skulle uppfylla de krav man hade och 
fungera i daglig drift så länge inget stort haveri inträffade. Dessutom skulle den 
bli mycket billigare. 
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Efter ett tag synades licenserna som offererats och utredarna märkte att det inte 
stämde alls med organisationens behov. Efter många omräkningar hamnade pris-
et för en uppgradering av NetWare i samma nivå som en AD-lösning. Då är inte 
utbildningen som skulle krävas i Microsoft-fallet inräknad. 
 
Vad var det som fällde avgörandet? 
Efter utredarna konstaterat att priset skulle hamna på samma nivå, borträknat 
utbildning, lades priset åt sidan och man började jämföra andra saker. Adminis-
trations- och felsökningsmöjligheterna ansågs av projektmedlemmarna vara 
betydligt sämre i AD-lösningen. AD-lösningen hade inte heller någon möjlighet 
att integrera det e-postsystem som organisation A använder sig av. Detta skulle 
innebära att man tvingades byta e-postsystemet för hela organisationen vilket 
skulle bli mycket kostsamt. Slutligen kunskapsbiten med utbildning och nyttj-
ande av konsulttjänster, som skulle bli en högre kostnad i scenariot med 
Microsofts lösning. 
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Vi har en checklista med vanliga faktorer för bedömning. Skulle du kunna gå 
igenom den och försöka berätta något om hur ni beaktat dessa i ert val? 
 
Nedan följer en sammanställning av genomgången av checklistan. En förklaring 
av hur vi gjort bedömningarna nedan finns i inledningen till kapitel fyra. 
 
Mått på faktorbetydelse Inte vägd Betydande Avgörande 

Bedömning 
ej möjlig 

      
Leverantör      
Storlek (omsättning, antal anställda)  X   
Strategi (leverantörens marknadsandel, framtidsplaner)  X   
Marknad (sortiment, kundkategori, placeringsort)  X   
Image (arbetssätt, öppenhet, rykte) X    
Relationer (tidigare erfarenheter, kontaktpersoner)  X   
Kompetens (produkt, branschkunnande, service)   X  
Support (installation, utbildning, underhåll)   X  
Ansvar (garantier, produktansvar) X    
Produkt      
Referenser (tidigare installationer, erfarenheter)  X   
Strategi (produktens marknad, ålder, framtidsplaner)  X   
Egenskaper (flexibilitet, utbyggbarhet, tillgänglighet)   X  
Beskrivning (språk i menyer/rapporter, dokumentation)  X   
Kompetens (produktkunskap, personbundenhet) X    
Information (utbildning, användargrupp, produkttidning)    X 
Pris (inköp, anpassning, underhåll, nya versioner)   X  
Avtalsvillkor (nyttjande-/äganderätt, leveranstid, service)   X  
Teknik      
Drift (egen anläggning/servicebyrå, centralt/lokalt)   X  
Hårdvara (datortyp, nätverk, ergonomi)  X   
Mjukvara (operativsystem, realtid/batch, DB-hanterare)    X 
Säkerhet (backup, transaktionsloggning, återstart)  X   
Prestanda (driftseffektivitet, svarstider)  X   
Standards (programspråk, programstrukturering) X    
Konvertering (komplexitet, resursinsatser) X    
Applikation      
Omfattning (områdesavgränsning)    X 
Säkerhet (datasäkerhet, behörighet, felfrekvens)  X   
Verktyg (frågespråk, rapportmöjligheter)   X  
Gränssnitt (för-/eftersystem, manuella rutiner) X    
Systemuppbyggnad (systemstruktur, layouter)  X   
Enkelhet (användbara resp överflödiga funktioner)  X   
Funktioner (listning av funktioner inom applikationen)   X   
 
Respondenten tillade att en ytterligare faktor än de som finns med på checklistan 
påverkat deras val av nätverksoperativsystem. Det är att offererande leverantör 
måste ha fullgjort sina plikter. Med detta menas i stort att leverantören inte får ha 
några skatteskulder eller obetalda sociala avgifter. Organisation A tillämpar 
lagen om offentlig upphandling och det är denna som ställer dessa krav på lever-
antörer som lämnar offerter. Leverantören måste alltså uppfylla dessa krav. Det 
är en avgörande faktor för valet av nätverksoperativsystem. 
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4.2 Organisation B 
Organisation B har cirka 3500 heltidstjänster varav nio personer arbetar på den 
IT-avdelning där vår intervju genomfördes. Den intervjuade personen har 
befattningen IT-chef på avdelningen och har varit anställd inom organisationen 
sedan 1989. Respondenten har det övergripande ansvaret för att verksamheten 
fungerar som den skall. I egenskap av IT-chef har respondenten varit delaktig i 
samtliga projekt och andra former av studier som bedrivits vid införskaffning 
eller uppgraderingar av de standardsystem som verksamheten innehar och 
förvaltar. Den intervjuade har även samordningsansvar i vissa grupper och är 
delaktig i säkerhetsgrupper och strategifrågor gällande IT inom organisationen.  

4.2.1 Resultat av undersökning 
Organisation B arbetar just nu för ett byte av nätverksoperativsystem och beräk-
nas kunna genomföra detta inom kort. Bytet gäller övergång från Novells 
katalogtjänst NDS till Microsofts AD. 
 
Nedan redovisar vi de frågor som ställts och en kortare sammanfattning av de 
svar vi erhållit. 
 
När infördes det nätverksoperativsystem som ni nu använder? 
Organisationen har använt det nuvarande systemet sedan 1995. Det var detta år 
som NDS infördes och det används fortfarande. 
 
I vilken form bedrevs utredningsarbetet att införskaffa nätverksoperativ-
systemet? 

När arbetet inleddes bedrevs det i projektform med en projektansvarig och en 
medarbetare. Dessa två plockade då in tekniker efter behov från varje avdelning 
för att lösa problem från respektive arbetsområde som dem representerar. Det 
har även bedrivits en del laborationer i en kontrollerad miljö för att testa det 
system som skall implementeras. Det har även kallats in konsulter inblandade i 
projektarbetet. Organisation B har även haft workshops där ett företag har varit 
med i utvecklingsarbetet och hjälpt till att utreda vilka förutsättningar verksam-
heten har. Sen har även en annan extern konsult varit med den sista tiden i 
projektarbetet. Totalt är det två par från organisation B och en utomstående 
konsult, samt att hela organisationen mer eller mindre har varit inblandade i 
projektarbetet. 
 
Under hur lång tid sträckte sig utredningen? 

Sedan denna process tagit fart på allvar har den pågått i cirka ett och ett halvt år. 
Verksamheten fick inte något incitament att ta beslutet för övergång förrän efter 
projektets start, och då tog det fart på allvar. 
 
Gjordes någon form av förarbete innan utredningen startades? 

Organisation B påstår att den första workshop som gjordes var det förarbete som 
bedrevs innan projektet startades. Där utredde man vilka funktioner som var 
aktuella att utreda för systemet, vilka krav man skulle ställa. Organisation B 
beskriver att detta utgjordes av de katalogtjänster som skulle synkroniseras 
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mellan varandra, i detta fall NDS och AD. Organisation B hade byggt en NT-
domän10 enligt de regler som finns och insåg att övergången till AD inte skulle 
innebära några problem när dessa regler följts. De behövde heller inte bygga om 
strukturen eftersom den är exakt lika i båda systemen. 
 
Den här förstudien som ni skapade, när gjordes den? 
Den lämnades in i mars detta år, då hade förstudien gjorts. Arbetet började 
någon gång i januari och då togs beslutunderlagen fram. Genomförandet är tänkt 
att bli denna höst. 
 
Användes någon tidigare förutbestämd plan eller modell/metod för valet av 
standardsystem? 

Organisation B säger att de inte följde någon bestämd plan utan beskriver att de 
har arbetat mycket efter känsla och tidigare erfarenheter. 
 
Kan du berätta hur ni har gått tillväga i arbetet att utreda vilket system som 
skulle införskaffas? 
Den intervjuade personen tycker att frågan är till stor del besvarad, men berättar 
generellt om vissa tankar kring arbetet. Respondenten beskriver dock att utbudet 
på nätverksoperativsystem inte har varit så stort att en gallring har varit 
nödvändig. Dessutom har dom aldrig varit inne på några smalare spår, utan de 
har tittat på de största leverantörerna: Microsoft och Novell. Om inte Novell 
klarar att stå emot trycket vem ska då klara det? Det skulle väl vara om något 
open source-alternativ skulle frambringas som till exempel LDAP11, men att få 
fram produkter som är så förfinade och långt ut funktionella mot operativ-
systemet är nog svårt. Då måste dem vara kompatibla med AD eller liknande. I 
och med att de flesta arbetsstationer har Windows som operativsystem har man 
ett bra grepp om dessa och då går det lätt att förlänga det mot serversidan också. 
Nu finns inte bara en kalkyl utan nu har IT-avdelningen kontrollerat att alla 
objekt i katalogen fungerar som det ska och nu känns det bra överhuvudtaget. 
 
Fanns det några bestämda faktorer som skulle beaktas vid utredningsarbetet 
(Vilka)? 
Det som var förutbestämt var att organisation B skulle arbeta för SBC12. 
Organisationen har inte haft några direkta krav på det IT-avdelningen gjorde 
utan de krav som har funnits är att hålla nere kostnaderna på katalogtjänster. 
Några direktiv har inte funnits utan styrelsen har varit mån om att IT-
avdelningen skall sköta jobbet. Verksamhet B har själva insett att det är till 
exempel dubbla katalogtjänster som dem måste spara pengar på. Verksamhet B 
har även resonerat så att dem skall ta det lätta, breda spåret för att göra det så 
enkelt som möjligt för dem, även om viss teknik skulle tilltala dem mer som 
tekniker. 
 
                                                 
10 NT-domäner är Microsofts gamla katalogtjänst, se teoriavsnitt 2.3. 
11 LDAP är Lightweight directory access protocol. LDAP är ett protokoll som används för att söka i 
kataloger över nätverk. 
12 SBC är Server based computing. Med detta menas tunna klienter som kör applikationer på server. 
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Vi har en checklista med vanliga faktorer för bedömning. Skulle du kunna gå 
igenom den och försöka berätta något om hur ni beaktat dessa i ert val? 
 
Nedan följer en sammanställning av genomgången av checklistan. En förklaring 
av hur vi gjort bedömningarna nedan finns i inledningen till kapitel fyra. 
 
Mått på faktorbetydelse Inte vägd Betydande Avgörande 

Bedömning 
ej möjlig 

      
Leverantör      
Storlek (omsättning, antal anställda) X    
Strategi (leverantörens marknadsandel, framtidsplaner)  X   
Marknad (sortiment, kundkategori, placeringsort)  X   
Image (arbetssätt, öppenhet, rykte)  X   
Relationer (tidigare erfarenheter, kontaktpersoner) X    
Kompetens (produkt, branschkunnande, service)   X  
Support (installation, utbildning, underhåll)  X   
Ansvar (garantier, produktansvar)  X   
Produkt      
Referenser (tidigare installationer, erfarenheter)  X   
Strategi (produktens marknad, ålder, framtidsplaner)  X   
Egenskaper (flexibilitet, utbyggbarhet, tillgänglighet)   X  
Beskrivning (språk i menyer/rapporter, dokumentation)   X  
Kompetens (produktkunskap, personbundenhet)   X  
Information (utbildning, användargrupp, produkttidning)    X 
Pris (inköp, anpassning, underhåll, nya versioner)   X  
Avtalsvillkor (nyttjande-/äganderätt, leveranstid, service)  X   
Teknik      
Drift (egen anläggning/servicebyrå, centralt/lokalt)  X   
Hårdvara (datortyp, nätverk, ergonomi) X    
Mjukvara (operativsystem, realtid/batch, DB-hanterare)  X   
Säkerhet (backup, transaktionsloggning, återstart)  X   
Prestanda (driftseffektivitet, svarstider)  X   
Standards (programspråk, programstrukturering)  X   
Konvertering (komplexitet, resursinsatser)    X 
Applikation      
Omfattning (områdesavgränsning)    X 
Säkerhet (datasäkerhet, behörighet, felfrekvens)   X  
Verktyg (frågespråk, rapportmöjligheter)  X   
Gränssnitt (för-/eftersystem, manuella rutiner)  X   
Systemuppbyggnad (systemstruktur, layouter) X    
Enkelhet (användbara resp överflödiga funktioner)   X  
Funktioner (listning av funktioner inom applikationen)   X   
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras den teori vi använder och insamlad empiri. Den empiri 
vi insamlat med redogörelser för hur organisationerna gjort sina val av 
nätverksoperativsystem relateras till de tolv arbetsmoment som utgör valet i den 
utvecklingsmodell vi beskrivit i vår teori. 

5.1 Organisation A 
Här följer analysen av den insamlade empirin från organisation A. 

Förutsättningsanalys för valet 
I förutsättningsanalysen för valet ingår att fastställa några utslagsgivande 
faktorer som ska härröra ur kravspecifikationen. [BRA98] 
 
Organisation A har inte utfört någon formell förstudie. Detta innebär således att 
resultatet av en sådan, kravspecifikationen, inte heller finns. När ingen krav-
specifikation finns blir detta arbete omöjligt. Respondenten säger att ett 
ostrukturerat förarbete gjordes där utredarna i projektgruppen frågade de 
personer som i framtiden skulle sköta om driften av systemet vilka funktioner 
dem ville ha. Även utredarna själva tänkte till och bestämde sig för vilka 
funktioner man ville ha. Observera att detta ostrukturerade arbete inte ledde till 
att man fastställde några utslagsgivande faktorer. Vid genomgången av check-
listan vi gjorde under intervjun kom det emellertid fram att organisation A hade 
ett antal utslagsgivande faktorer i sin valprocess. Organisation A har utfört vissa 
aktiviteter som liknar detta arbetssteg med de undantag att faktorerna inte är 
hämtade ur kravspecifikationen och att samtliga inte är utslagsgivande. Man har 
heller inte satt några mått på vilka krav man har på varje faktor. 

Marknadsundersökning 
Enligt [BRA98] ska en marknadsöversikt arbetas fram i detta steg. Denna ska 
innehålla faktorer från de fyra bedömningsområdena i checklistan (Kap 2.2.1) 
och användas i flera av de resterande stegen i valprocessen. 
 
Ingen marknadsöversikt har upprättats av organisation A. Dem samlade in fakta 
om de två standardsystem utredarna kände till genom att läsa i datatidskrifter och 
på Internet. Marknadsundersökning har organisation A utfört, men inte i den 
omfattning vår teori beskriver. Det som saknas är faktorbedömning och tydligare 
dokumentation av undersökningen. 

Leverantörsbedömning 
Enligt [BRA98] ska man i detta steg bedöma om leverantörerna är trovärdiga, 
pålitliga och kan erbjuda god support.  
 
Ingen formell bedömning av leverantörer har gjorts av organisation A. Vi ser att 
man i organisationen inte varit intresserade av att anlita någon ny leverantör då 
man sedan tidigare hade leverantörer som kan tillhandahålla de system man 
utvärderade. Respondenten uppgav dock att leverantörens kompetens och supp-
ort är avgörande faktorer vid valet av nätverksoperativsystem. 
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Offertbegäran 
I detta steg ska man enligt [BRA98] begära in offerter från de leverantörer som 
verkar erbjuda intressanta system. Faktorer och krav ska hämtas från marknads-
översikten.  
 
Organisation A har begärt och tagit emot offerter på de två kandidatsystem man 
tittat på. Detta arbetssteg är utfört i stor enlighet med VFS-metodens utveck-
lingsmodell. Det som fattas är att man inte arbetar utifrån någon formell mark-
nadsöversikt i organisation A. 

Översiktlig jämförelse 
Aktiviteterna i arbetssteget handlar om att dokumentera de olika offerterna på ett 
liknande sätt samt att eventuellt gallra bland systemen. Det ingår även i arbets-
steget att jämföra verksamhetens krav mot de möjligheter som står till buds i 
standardsystemen. [BRA98] 
 
Detta arbetssteg finner vi inte vara gjort av organisation A. 

Urval av slutkandidater 
Enligt [BRA98] ska en strukturerad vägning av faktorer göras mellan de olika 
standardsystemen. Målet med steget är att ha kvar två standardsystem att välja 
mellan i det fortsatta arbetet. 
 
Ingen strukturerad vägning av faktorer har gjorts liknande den som beskrivs i 
detta arbetssteg i teorin. Däremot har i utgången av det översiktliga valet 
organisation A två kvarvarande system att genomföra det detaljerade valet med. 
Detta är målet med det översiktliga valet och som vi ser det är detta mål uppnått. 

Demonstration och testkörning 
I detta steg ska man sätta sig in i hur de kvarvarande standardsystemen fungerar 
praktiskt vad gäller faktorerna för teknik och applikation. [BRA98] 
 
Vad gäller detta arbetssteg har organisation A utfört aktiviteterna som teorin 
beskriver. Man har haft laborationer med ett av de två nätverksoperativsystem 
man utvärderat. Vidare har man haft en workshop där man utvärderat funktion-
aliteten hos båda standardsystemen. Huruvida organisation A använt sig av en 
demo/testmall eller inte visar inte vårt undersökningsresultat. 

Utvärdering 

Tankarna enligt teorin är att man här ska utvärdera i detalj verksamhetens krav 
mot standardsystemets egenskaper. Ett förslag på hur man kan gå tillväga är 
poängsättning. Resultatet ska dokumenteras i en jämförelsematris. [BRA98] 
 
Vi finner inga belägg för att organisation A har detaljutvärderat verksamhetens 
krav mot standardsystemens egenskaper. Däremot har dem rangordnat standard-
systemen på ett mer informellt vis. Man var på det klara med vilka fördelar 
respektive nackdelar de båda standardsystemen hade. Ingen jämförelsematris har 
presenterats. 
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Preliminärval 
Här ska enligt [BRA98] marknadsöversikten och jämförelsematrisen användas 
för att göra en subjektiv bedömning av vilket standardsystem som preliminärt 
väljs ut till huvudkandidat inför förhandling med leverantören.  
 
Eftersom att varken jämförelsematris eller marknadsöversikt utarbetats av 
organisation A, kan dessa omöjligtvis granskas för en subjektiv bedömning av 
vilket av de två nätverksoperativsystem som väljs till huvudkandidat inför 
förhandling med leverantören. Vi ser att man fortfarande i detta skede av val-
processen har två standardsystem som alternativ. Microsofts lösning skulle 
fungera i stort, samtidigt som den skulle bli mycket billigare än NetWare. 
NetWare 6.0 skulle dock bjuda på mer önskvärd funktionalitet samt bättre 
stämma överens med utbildningsläget hos organisationen. 

Förberedande förhandling 
I detta steg ska förberedande förhandlingar inledas med leverantören. I dessa 
förhandlingar diskuteras eventuella tillägg och ändringar i systemet samt 
möjligheter till vidareutveckling. [BRA98] 
 
Här ser vi en tydlig koppling till det skede i utredningen när organisation A 
närmare började att granska licenserna för båda standardsystemen. De uppgifter 
man först erhålligt på offerterna var inte bra överensstämmande med de behov 
av licenser man faktiskt hade. Vad vi vet fördes inga samtal i övrigt, angående 
till exempel önskade anpassningar av systemen, med leverantörerna. 

Värdering 
[BRA98] beskriver i detta steg att man ska värdera mer exakt hur väl 
standardsystemet täcker verksamhetens krav. Standardsystemets lönsamhet för 
verksamheten behöver också värderas i form av en kalkyl.  
 
I detta skede av utredningen jämförde organisation A närmare prisbilden i de två 
alternativa utfallen, samt mer exakt kontrollerade funktionaliteten i standard-
systemen. Om någon faktisk kalkyl upprättades vet vi inte, men att man nu insåg 
att båda lösningarna skulle kosta ungefär lika mycket förutom utbildnings-
kostnader, kan vi konstatera. Man fick även klart för sig att Microsoft-lösningen 
skulle passa verksamheten och dess funktioner sämre än vad NetWare skulle 
göra. 

Beslut och delgivning 
Här ska enligt [BRA98] beslutet fattas och eventuellt innebär detta steg att man 
påbörjar en ny valprocess.  
 
Beslutet att införskaffa och införa Novell NetWare 6.0 togs i detta skede av 
utvärderingen. Detta beslut grundar sig till stor del på totalkostnaden för 
respektive lösning.  
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5.1.1 Sammanfattande analys 
Vi kan se att organisation A inte varit så noga med att dokumentera valprocessen 
som vår teori vill framhäva är bra. Många arbetssteg i VFS-metodens utveck-
lingsmodell vad gäller val, är delvis utförda, men många steg är det svårt att 
skönja spår av i organisation A:s tillvägagångssätt. Vissa arbetssteg är lättare att 
relatera till organisationens förfarande, som till exempel marknadsundersökning 
och offertbegäran. Dessa steg är de enda som i hög grad är utförda enligt 
anvisningarna i vår teori. Sammantaget kan vi säga att det är i dokumentationen 
det skiljer sig i ambitionsnivå mellan det förfarande organisation A haft och det 
som [BRA98] beskriver. 

5.2 Organisation B 
Nedan redovisas analysen av empirin från organisation B. 

Förutsättningsanalys för valet 
I förutsättningsanalysen för valet ingår att fastställa några utslagsgivande 
faktorer som ska härröra ur kravspecifikationen. [BRA98] 
 
Organisation B gjorde i viss mån en förstudie i form av en workshop där även en 
extern konsult var inblandad. En kravspecifikation finns enligt respondenten 
men vi har inte tagit del av den. Denna workshop skall enligt respondenten ha 
resulterat i de krav som organisationen ställde på systemet och dessa ska ha varit 
enkla att urskilja. De hade vid tidigare konstruktion av systemet följt de regler 
och anvisningar som funnits för systemet och detta innebar att övergången till 
det nya skulle bli förhållandevis enkel. Likt organisation A (Kap 5.1) nämns 
inga utslagsgivande faktorer i det förarbete som bedrivits, dock framgår det att 
även hos denna organisation förekommer det vissa utslagsgivande faktorer i 
valprocessen. Detta framgår även vid denna intervju då en genomgång av check-
listan genomförs med respondenten. 

Marknadsundersökning 
Enligt [BRA98] skall en marknadsöversikt göras i detta steg.  
 
Någon marknadsöversikt har inte gjorts av organisation B. Organisationen har 
dock en mycket bra bild av de system som finns på marknaden och vad de 
erbjuder. En marknadsundersökning har gjorts om än inte en strukturerad sådan. 
Information har inhämtats från andra likartade organisationer som organisation 
B har kontaktat samt att de har varit besökande leverantörer som informerat. Det 
saknas faktorbedömning och dokumentation av en sådan dokumentation. 

Leverantörsbedömning 

I detta steg bedömer man om leverantörerna är trovärdiga, pålitliga och kan 
erbjuda en god support. [BRA98]  
 
Någon leverantörsbedömning har inte gjorts. De leverantörer som existerar har 
en mycket stark position på marknaden och har levererat produkter till organisa-
tionen under lång tid. Respondenten nämner dock att den ena leverantören är 
större och kompetensmässigt är det enklare att få tag på personer hos den ena 
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leverantören. Enligt organisation B är support för produkten är en mycket viktig 
punkt. 

Offertbegäran 
Enligt [BRA98] skall man i detta steg begära in offerter från utvalda leverantörer 
som kan erbjuda intressanta system.  
 
Ingen information om offertbegäran återfinns i vårt intervjumaterial. Det nämns 
dock att kostnader framlagts till beslutsfattare så slutsatsen kan dras att en offert-
begäran har gjorts i någon form. Offertbegäran har inte gjorts enligt det sätt som 
VFS-metoden beskriver. 

Översiktlig jämförelse 
VFS-metoden förespråkar en överskiktlig jämförelse av systemen. [BRA98] 
 
Någon överskiktlig jämförelse av systemen har inte gjorts av organisation B. 
Detta på grund av att utbudet av system inte är så stort att urvalet måste genom-
gå en gallring, utan de har haft två system att välja mellan. Någon dokument-
ation av offerter finner vi inte vara gjord. 

Urval av slutkandidater 
Något urval av slutkandidater har inte gjorts som [BRA98] beskriver skall göras. 
Detta på grund av det utbud som finns och att valet hela tiden har stått mellan 
två kandidater. Som beskrivs under denna punkt för organisation A har även 
organisation B två kvarvarande system efter att det översiktliga valet har genom-
gåtts, vilket är målet med detta val. 

Demonstration och testkörning 
I detta steg ska man sätta sig in i hur de kvarvarande standardsystemen fungerar 
praktiskt vad gäller faktorerna för teknik och applikation. [BRA98] 
 
Organisation B har genomfört utförliga laborationer och tester på de system som 
är tänkt att implementeras i organisationen. Dessa laborationer har genomförts i 
projektform. Dem har dessutom haft en extern konsult inblandad i dessa projekt. 
En workshop har gjorts i samarbete med ett annat företag för att kartlägga miljön 
och beskriva de förutsättningar som organisationen har. Det framgår dock ej om 
organisationen har följt en test- eller demomall. 

Utvärdering 
Tankarna enligt teorin är att man här ska utvärdera i detalj verksamhetens krav 
mot standardsystemets egenskaper. Ett förslag på hur man kan gå tillväga är 
poängsättning. Resultatet ska dokumenteras i en jämförelsematris. [BRA98] 
 
Någon rangordning eller bedömning av vilka system som är potentiella 
kandidater för vidare val har ej gjorts, detta på grund av att endast två system har 
utvärderats. Tankarna enligt teorin är att man här ska utvärdera i detalj 
verksamhetens krav mot standardsystemets egenskaper. Ett förslag på hur man 
kan gå tillväga är poängsättning. Resultatet ska dokumenteras i en jämförelse-
matris. [BRA98] förespråkar en utvärdering men av förklarliga skäl har denna ej 
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gjorts. Dock har som tidigare beskrivits en grundlig kartläggning gjorts av vilka 
krav som ställ på systemet utifrån verksamhetens behov. Några tabeller med 
poängbedömning eller jämförelsematriser har inte presenterats. 

Preliminärval 
Här ska enligt [BRA98] marknadsöversikten och jämförelsematrisen användas 
för att göra en subjektiv bedömning av vilket standardsystem som preliminärt 
väljs ut till huvudkandidat inför förhandling med leverantören.  
 
Då ej någon jämförelsematris har presenterats är en bedömning av vilket system 
som skall väljas som huvudkandidat ej möjlig enligt VFS-metoden. Däremot kan 
organisation B tydligt motivera varför de frångått det ena systemet och vilka 
faktorer som bidragit till detta val. De kan motivera varför de frångår det ena 
systemet framför det andra, exempel på en faktor är närheten till kunskap på det 
valda systemet samt att stöd för detta system finns i nästan alla applikationer 
som produceras i dagsläget. 

Förberedande förhandling 
I detta steg ska förberedande förhandlingar inledas med leverantören. I dessa 
förhandlingar diskuteras eventuella tillägg och ändringar i systemet samt möjlig-
heter till vidareutveckling. [BRA98] 
 
Organisation B nämner att en anpassning av systemet i det närmaste är omöjlig 
eftersom deras organisation är för liten. Respondenten säger dock att om flertalet 
organisationer skulle samverka för en förändring eller anpassning skulle det 
kanske vara möjligt. En förhandling angående anpassning har således ej utförts 
på det sätt som [BRA98] beskriver. 

Värdering 
[BRA98] beskriver att man i detta steg skall värdera mer exakt hur väl standard-
systemet täcker verksamhetens krav. Standardsystemets lönsamhet för verk-
samheten behöver också värderas i form av en kalkyl.  
 
Organisation B har sett det slutgiltiga priset som en stor bidragande orsak till ett 
slutgiltigt val, inte detta enbart utan även funktionalitet och viss risk för dubbel-
arbete i form av till exempel dubbla katalogtjänster. Vi ser att de har vägt funk-
tionaliteten i två system mot varandra och bildat sig en uppfattning om hur 
prisbilden kommer att bli för respektive system. Här har kostnaden för support 
och utbildning av personal varit bidragande orsaker. 

Beslut och delgivning 
[BRA98] beskriver i detta steg att man skall fatta beslut och detta innebär 
eventuellt att ny valprocess påbörjas.  
 
Organisation B tog beslutet att övergå till Microsoft AD och SBC13. Detta beslut 
grundar sig bland annat på att det tidigare system som använts har kompabilitet 
med detta, prisbilden och enkelhet vid övergång till det valda systemet. 
                                                 
13 SBC står för Server based computing eller tunna klienter. 
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5.2.1 Sammanfattande analys 
Vi ser att organisation B inte har varit strukturerade i sitt valarbete gällande 
införskaffande av systemet. De har dock berört och arbetat sig igenom många av 
de punkter som VFS-metoden rekommenderar om än inte i samma ordning. En 
del av de steg som beskrivs i VFS-metoden har vi dock inte kunnat återfinna i 
organisationens valarbete. Det arbete som organisationen utfört och kan liknas 
vid VFS-metodens rekommendationer är det för demonstration och testkörning, 
dock är dokumentationen genomgående bristfällig. 
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6 Slutsatser och egna reflektioner 
I detta avsnitt redovisar vi våra slutsatser och diskuterar vårt tillvägagångssätt. 

6.1 Slutsatser 
Den teori vi använder oss av understryker betydelsen av att utföra val av 
standardsystem systematiskt. Teorin säger även att man ska vara noggrann när 
man jämför flera standardsystem och dess egenskaper mot varandra och verk-
amheten. Noggrannhet i detta sammanhang handlar mycket om att utförligt 
dokumentera varje steg som görs i valprocessen. Det ska finnas möjligheter att 
spåra tillbaka aktivitet för aktivitet hur man utfört varje arbetssteg samt vilket 
resultat det givit. 
 
De slutsatser vi kan dra när vi jämför teori med empiri handlar till stor del om 
systematik och dokumentation. Vi finner att det skiljer sig betydligt gällande 
ambitionsnivå mellan teorins beskrivna förfaringssätt och det förfarande båda 
organisationerna vi undersökt haft. Ingen av organisationerna vi undersökt kan 
sägas ha haft ett strukturerat arbetssätt vid valet av respektive nätverksoperativ-
ystem, i alla fall inte enligt den litteratur vi bygger vår teori på. Man har inte i 
organisationerna använt sig av någon förutbestämd plan eller modell/metod för 
hur man utfört sin valprocess. Vidare har man inte varit noggrann vid jämförelse 
av de olika nätverksoperativsystemens egenskaper. Man har varken dokument-
rat någon jämförelse av de olika nätverksoperativsystemen eller någon utredning 
av verksamhetens krav på systemen. Detta bygger vi på den brist på dokument-
tion som vi upplever finns från respektive organisations valprocess samt 
konkreta svar på frågor vi ställt vid våra empiriska undersökningar. 
 
Utbudet av nätverksoperativsystem är begränsat. Det är en stor dominans på 
marknaden av några få leverantörer. På grund av det begränsade utbudet tror vi 
att användandet av ett strukturerat arbete och modeller vid val av ett standard-
ystem liknande det vi beskriver i denna uppsats inte får samma betydelse. De 
modeller och checklistor som vi beskriver i vår teori är ett mycket bra stöd vid 
val av standarsystem men med ett större utbud av system tror vi att använd-
ningen av dessa modeller skulle öka. Vi upplever att utbudet är begränsat 
eftersom Microsoft har en stark ställning på marknaden och många väljer att 
anpassa valet av sina nätverksoperativsystem efter organisationens övriga 
system.  
 
De faktorer vi redovisat samt betydelsen av dessa i undersökta organisationers 
valprocesser bör i viss mån kunna spegla hur det ser ut för några fler 
organisationer i Sverige. Eftersom vi använder oss av fallstudier och har gjort 
dessa hos två stora organisationer, anser vi inte att alltför stora generaliseringar 
kan göras av vårt resultat. Det finns många stora organisationer i Sverige som 
gjort liknande val av nätverksoperativsystem. 
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6.2 Egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
Vid de två organisationer vi undersökt har dokumentationen varit bristfällig. Den 
ena organisationen har redan genomfört en förändring av sitt befintliga system. 
Resultatet av denna förändring har enligt respondenterna varit lyckad. Vi tror att 
om inte förändringen varit lyckad skulle en väl genomförd dokumentation ha 
underlättat identifiering av de brister som förorsakat detta. Den andra organis-
ationen kommer inom kort att genomföra sitt införande av system. Utfallet av 
detta vet vi i dagsläget ingenting om men det skulle vara intressant att utvärdera 
arbetsprocessen och resultatet av förändringen av system i denna organisation 
när förändringen är genomförd. 
 
För att kunna dra mer generella slutsatser om de modeller vi utgått från skulle 
man kunna genomföra en större undersökning som bygger på material från fler 
organisationer. Vi valde att arbeta efter en kvalitativ ansats men vid en större 
undersökning skulle delar av denna kunna göras med mer kvantitativa metoder 
för att kunna ta fram mer statistiskt material. 

6.3 Metoddiskussion 
I denna diskussion skall vi försöka vara objektiva och kritiskt granska vårt arbete 
gällande vår metod i relation till syftet. För att på ett enkelt sätt kunna klargöra 
detta kommer vi att använda oss av begreppen validitet och reliabilitet. Vi måste 
veta att vi har undersökt det vi har avsett att undersöka, det vill säga att vi har 
god validitet samt att de undersökningar vi utfört har varit relevanta och tillför-
litliga, det vill säga har god reliabilitet. 
 
Med reliabilitet menas instrumentets tillförlitlighet. Alltså hur väl instrumentet 
som används kan motverka felaktiga värden i det insamlade materialet. Med 
validitet menas att man undersöker det som man avsett att undersöka. [PAT94] 
 
Reliabiliteten kan bedömas genom att upprepa mätningen och se hur väl de olika 
mätningarnas resultat stämmer överens med varandra. En datainsamling som 
genomförts på ett korrekt sätt sägs ha hög reliabilitet. [BEN95] 
 
Validitet och reliabilitet har ett förhållande till varandra som gör att vi inte bara 
kan fokusera på det ena och glömma bort det andra. [PAT94] beskriver tre 
tumregler: 
 

”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. Om man vill 
mäta intelligens och tar ett måttband och mäter huvudets omkrets, 
blir mätningen tillförlitlig men det är inte därför mera säkert att 
jag därmed har mätt intelligensen. 
 
Låg reliabilitet ger låg validitet. Om min mätning inte är tillför-
litlig, hur vet jag då vad jag mäter? 
 
Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. 
För att veta vad jag mäter så måste min mätning vara tillförlitlig.” 
(Patel, 1994, s.85) 
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6.3.1 Validitet 
För att få underlag till vår undersökning införskaffade vi litteratur för att kunna 
tillgodose oss med den kunskap som krävdes. Det fanns ett stort utbud av 
litteratur att tillgå både i form av artiklar och av facklitteratur. De artiklar som vi 
studerat gav oss viss insikt och breddning inom området men var inte nog 
trovärdiga eller vetenskapliga för att kunna användas som referenser och teori-
bildning. Då den mesta av vår referenslitteratur hade svenska som originalspråk 
kunde vi lätt tillgodogöra oss den på ett tillfredssällande sätt samt att vi inte 
behövde ta hänsyn till några eventuella översättningsmissförstånd. 
 
Vi ville göra en kvalitativ studie, som metod för fallstudien använde vi därför 
djupintervjuer. Detta ansåg vi skulle ge oss tillfredsställande information efter-
som det skulle ge respondenterna vid intervjutillfället större frihet samt ge oss en 
bredare och djupare bild av organisationernas tillvägagångssätt.  
 
När teoriinsamlingen var klar och studerad hade vi tillräckliga kunskaper för att 
kunna formulera intervjufrågor som täckte syftet och skulle ligga som underlag 
för frågemallen (se bilaga B). Utformningen av frågorna tycker vi gick lätt 
eftersom vi hade tydliga strategier beskrivna, färdiga mallar och checklistor som 
kunde hämtas ur litteraturen. 
 
Vi valde att genomföra vår fallstudie vid två organisationer. Anledningen till 
detta var att vi skulle få en bredare bild av hur verkligheten ser ut samt ett mer 
tillförlitligt svar på vår forskningsfråga. Dessa organisationer valdes och var 
intressanta för vår undersökning eftersom de nyss genomfört vissa förändringar i 
sina system eller var i färd med att utföra ändringar. De erfarenheter organisa-
tionerna erhållit ifrån dessa förändringar anser vi vara tillräckliga för att bedöma 
respondenterna som trovärdiga. 
 
De uppgifter vi fått vid intervjutillfällena anser vi vara fullt tillräckliga för att 
svara mot vårt syfte och forskningsfråga. Respondenterna tog mycket god tid på 
sig att svara på våra frågor. Dem var dessutom mycket angelägna om att vara 
tydliga och ge utförliga svar. Dock hade respondenten vid organisation B vid ett 
par tillfällen utsvävningar som inte höll sig till ämnet. Vi vill också påpeka att 
den intervjun är något svår att analysera på grund av dess struktur och innehåll. 

6.3.2 Reliabilitet 
Intervjuerna utfördes vid två organisationer. Vi båda intervjutillfällena uppsökte 
vi respondenten i organisationen. Vi fick en inblick i organisationens fysiska 
förutsättningar och respondenten hade fördelen att befinna sig i en välkänd och 
hemvan miljö, utan alltför många avledande intryck. Intervjuerna gjordes i 
respondenternas respektive sammanträdesrum och tog uppskattningsvis ett par 
timmar per intervju att genomföra. Detta tyckte vi var lämpligt både för att 
kunna upprätthålla koncentrationen samt få svar på våra frågor. 
 
Vid båda tillfällena använde vi oss av samma frågemall (se bilaga B). Vi 
kompletterade intervjuerna med improviserade frågor där vi ansåg att oklarheter 
uppstått samt för att få en så strukturerad bild som möjligt. Vi valde att göra 
intervjuerna relativt ostrukturerade för att ge respondenterna mer handlings-
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utrymme. Detta skapade en avspänd atmosfär och respondenten kunde med stöd 
av våra frågor berätta fritt om dennes verksamhet och tillvägagångssätt. Detta 
hjälpte oss i vår tur att bilda oss en så djup förståelse för ämnet som möjligt. 
 
En av svårigheterna när man använder intervju som metod är att bedöma respon-
dentens faktiska kunskap inom ämnesområdet samt dennes uppriktighet. Det vill 
säga hur mycket information respondenten kan och vill lämna ut. De uppgifter 
som utlämnas måste bedömas med avseende på trovärdighet och sanningshalt. 
De uppgifter som vi erhöll via respondenterna bedömer vi vara trovärdiga efter-
som respondenterna i viss mån både kunde kritiskt bedöma och granska sin 
organisation. Organisationerna och dess respondenter har i denna undersökning 
varit anonyma och detta kan vara en bidragande orsak till dess öppenhet.  
 
Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut, ord för ord, inför analysen. 
Allt för att inga missförstånd skulle uppstå vid det fortsatta arbetet, samt att våra 
subjektiva intryck inte skulle färga vår analys, diskussion och slutsats i alltför 
hög grad. 
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BILAGOR 

Bilaga A 

Underlag för checklistebedömning av org. A 
Vi bad respondenten att berätta fritt utifrån en checklista innebörden och 
betydelsen av de faktorer som fanns listade. 
 
Respondent: ”ja, vi kan ju börja såhär, när man handlar upp saker om ting så är 
det ju lagen om offentlig upphandling, vad gäller det då så är det priset, priset 
och priset, det är så jäkligt, för är det så att du får in tre offerter och du har 
skrivit tio skallkrav och alla dom här offerterna fyller dom här skallkraven, då 
ska det enormt mycket till om den som är dyrast får affären, och då är det lite 
intressant, det väger lite att företaget finns på orten, jag tror inte ens vi får ta det, 
men är det ett typ välrenommerat företag, visst, det kan vara intressant, men det 
är väldigt tunt att väga, det är tyngre kanske än en lokal pajsare i Mälardalen 
kanske har kommit med ett litet system också Frontec kanske kommer med ett 
annat system, men Frontec är 60 % dyrare, då kan jag säga att då får det här lilla 
företaget det, så pass hårt styrda är vi av priset…” 

Leverantör 

Storlek 
Respondent: ”…visst är storleken viktig och det tittar man ju på för vet man om 
att dom har en konsultgrupp med kanske fyra konsulter, det väger tungt, då vi 
ska skriva våra driftsavtal för vår centrala kommunikationsutrustning eller våra 
servrar, NetWare-servrar, då känns det ju tryggt att man har ett företag där man 
har tre bra konsulter, tre vassa killar på NetWare, ja menar dom kan ju vara sjuk 
nån gång eller vilja vara pappaledig eller på semester, då vill jag veta att det 
alltid finns någon här, så att storleken har faktiskt betydelse, omsättningen i sig 
har väl ingen större betydelse för omsättningen säger ju inget om resultatet av 
företaget…” 

Strategi 
Respondent: ”…strategin är viktig för oss, det har vi klagat hos våra 
leverantörer för vi såg att det gick väldigt neråt här på NetWare, få leverantörer 
här i Luleå...man märkte att njae...man märkte att intresset och det dom satsar på 
NetWare-utbildning för sina konsulter dalade litegann och då sa vi det att, vet ni 
att ska vi kunna göra affärer med er så måste vi veta att ni har kompetens 
för...givetvis, vi är hemmablind, men vi är heller inga duvungar, vi ringer inte 
för att vi ska byta ett lösenord, när vi ringer är det tunga frågor, det måste vi få 
hjälp med, och då fick vi genast det svaret att då måste ni anlita oss lite mer så 
att vi får in kostnadstäckning för det här, så man kommer lite grann hönan och 
ägget…” 

Marknad 
Respondent: ”marknad, nja, det är väl en ganska lågt prioriterad sak, även 
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placeringsort, givetvis vill man ju gärna göra affärer, som jag då tycker, på orten, 
och det är ju det att dom betalar ju … så att vi får ju tillbaka det på visst sätt, 
men även när det är strul så är det väldigt lätt att säga, kan du komma över lite 
och kanske diskutera en faktura eller ett tekniskt problem, gäller det en konsult i 
Stockholm så, javisst, man kan ha telefonmöte, men det är inte praktiskt, men 
visst, nog har vi leverantörer i Göteborg och dom har inte en käft utanför 
Göteborg centrum” Intervjuare: ”men det väger ju?” Respondent: ”och det har 
gått bra även där va, jå, det väger men det är ingenting som är så att säga 
absolut…” 

Image 
Intervjuare: ”image?” Respondent: ” ja, jag vet inte, ryktet är väl litegrann, 
men det är, det är klart om man hör att det är bara strul med ett företag, det, det, 
det är ganska lite, faktiskt” 

Relationer 
Respondent: ”relationer, även fast man inte får ta med det i en upphandling, att 
jag har en bra relation, så är det ju faktiskt, i och med att man har en bra relation 
med det företaget så vet man ju mycket om det företaget, man vet vilken 
kompetens dom har, så att det spelar, jag skulle vilja se den som kan säga att det 
händer, det påverkar inte vårt beslut att dom här företagen har en bra relation och 
vet precis vad dom kan och dom här har vi ingen aning om, givetvis om dom ser 
att båda uppfyller kraven, då är det prissumman, med att det inte skulle spela in 
det skulle jag vilja se den mest hårdhudade inköparen säga att, njää, för visst är 
det så, men det är ingenting man kan skriva i pappret, tyvärr…” 

Kompetens 
Respondent: ”kompetens det är ett absolut krav…det , det, och därför då det 
gäller kompetens, för att undersöka det där måste man givetvis ha referenser, det 
kan inte komma någon annanstans ifrån” Intervjuare: ”nä, det kan nog ligga 
där” Respondent: ”jå, för det är klart att ett företag som offererar säger att dom 
är jätteduktig, men då säger jag, jag vill se referenser på liknande lösningar, har 
ni gjort det här någon gång verkligen, och då säger dom, nää, vi har aldrig gjort 
det, jaha, då kommer dom ju att få ett lägre betyg på referenser givetvis, däremot 
att vikta det som något avgörande, men helt klart…så att kompetensen är jätte, 
jätteviktig” 

Support 
Respondent: ”…supporten är ju samma sak där, men det är ju...ja kompetens 
och support det är ungefär samma sak skulle jag vilja säga, dom där två är också 
väldigt utslagsgivande…” 

Ansvar 
Respondent: ”…men det är ju svårt att säga för det ligger ofta på produkten, det 
är ju sällan en leverantör lovar mer än till exempel än vad NetWare lovar, dom 
lovar knappast mer än vad HP lovar när dom säljer en switch och så vidare så 
att, dom lämnar ju sällan, ska vi ha nå mer garantier än vad till exempel Novell 
levererar då får vi betala för det…så att vi kan ju forma då, ja precis vad som 
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helst, att dom har en hotellsäng nere i källare också, men vi får ju betala för det, 
så att jag vet inte hur jag ska få in det där…” 

Produkt 

Referenser 
Respondent: ”…och därför då det gäller kompetens, för att undersöka det där 
måste man givetvis ha referenser, det kan inte komma någon annanstans ifrån” 
Intervjuare: ”nä, det kan nog ligga där” Respondent: ”jå, för det är klart att ett 
företag som offererar säger att dom är jätteduktig, men då säger jag, jag vill se 
referenser på liknande lösningar, har ni gjort det här någon gång verkligen, och 
då säger dom, nää, vi har aldrig gjort det, jaha, då kommer dom ju att få ett lägre 
betyg på referenser givetvis…” 

Strategi 
Intervjuare: ”strategi? Respondent: ”det beror ju på hur dom menar, strategin 
för typ för NetWare” Intervjuare: ”jå det är ju på det” Respondent: ”jo, visst är 
det det, för de här produkterna är...man byter inte ut det där från dag till annan, 
köper man in det så ligger man på det ett par år, och då vill man veta att det här 
är nånting...var har ni för visioner framöver…” 

Egenskaper 
Respondent: ”egenskaper och flexibilitet det, det är nånting som vi har värderat 
väldigt högt i det här projektet, det är väl flexibiliteten framför allt, för att chefen 
våran han har en sån hära, jag vet inte, men man ska köra muttrarna ur grejerna, 
köper man nå ska man jävlar köra…ja, till dess att det är att köra det till skroten 
så att det är nästan som med lapptäcke, nä, men alltså man ska verkligt...jaa” 
Intervjuare: ”använda det?” Respondent: ”ja, det har vi verkligt gjort med 
4.11:an he...så att det, jåå att det är flexibelt och sådär det ska det vara…ja 
egenskaper är ju faktiskt otroligt viktigt…det är ju det, det är bara så...i och med 
att tekn...” 

Beskrivning 
Respondent: ”beskrivningsspråk i menyer och rapporter, 
nätverksoperativsystem, dokumentationen är viktig, men sen om det är på 
engelska eller det är då skit detsamma, höll jag på att säga, jag läser nästan hellre 
på engelska för att det blir så konstigt när dom översätter så att” Intervjuare: 
”det är inget avgörande?” Respondent: ”nä, absolut inte, absolut inte” 

Kompetens 
Respondent: ”kompetens, eehhh...det återkommer ju till det här att vi gör 
väldigt mycket själv och vi själva går på certifieringar…jag och mina kollegor är 
väldigt mån om att hålla den där nivån då så att säga, så att om vi då åker på ett 
problem då är det ett knivigt problem, förhoppningsvis, också kanske våra 
leverantörer inte heller kan lösa det, då vill det jävlar till i slutändan att det 
är...att leverantören har än väldigt bra support” Intervjuare: ”kompetens?” 
Respondent: ”jå, det är det...det är ju sällan att till exempel i och med att vi kör 
NetWare, det är ju inte Novell som har...jåo, Novell har vad man kallar ATP-
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kurser där dom har en klippa, eller en riktigt duktig kille, jag det är inte så 
många tjejer som har dom där, det kan vara utvecklarna till exempel dom här 
riktiga hårdingarna som har typ second level-support som håller dom, sen sätter 
dom upp en labblokal med ett gäng med servrar så kör man skiten ur grejerna, 
kraschar dom totalt då har dom ju produkter att återställa dom med på ett par 
minuter och så kör man igenom det igen...den typen av kurser håller Novell 
själva, i övrigt är det där...eller...tror jag dom kallar det för, det har egentligen 
inte att göra med Novell, men visst är det viktigt att det finns bra utbildning, 
Novell har haft bra utbildning genom tiderna, men det har Microsoft också 
haft…ja så att det är inte det vi har tittat på skulle jag säga…det är ingen grej vi 
märker” 

Information 
Inga kommentarer gavs… 

Pris 
Respondent: ” när man handlar upp saker om ting så är det ju lagen om 
offentlig upphandling, vad gäller det då så är det priset, priset och priset, det är 
så jäkligt, för är det så att du får in tre offerter och du har skrivit tio skallkrav 
och alla dom här offerterna fyller dom här skallkraven, då ska det enormt mycket 
till om den som är dyrast får affären, och då är det lite intressant, det väger lite 
att företaget finns på orten, jag tror inte ens vi får ta det, men är det ett typ 
välrenommerat företag, visst, det kan vara intressant, men det är väldigt tunt att 
väga, det är tyngre kanske än en lokal pajsare i Mälardalen kanske har kommit 
med ett litet system också Frontec kanske kommer med ett annat system, men 
Frontec är 60 % dyrare, då kan jag säga att då får det här lilla företaget det, så 
pass hårt styrda är vi av priset…priset är ju definitivt” 

Avtalsvillkor 
Respondent: ”avtalsvillkoren ehh, ja där är vi också, jag kommer inte ihåg vad 
vårat standardavtal säger, det finns ju de hära standarderna...SKL90...eller jag 
kommer inte ihåg vad det heter, är ni intresserade vad dom heter så kan jag ta 
fram det eller höra med inköp vad fasen det heter, men givetvis så är det det här 
med avtalsvillkor, eh, har vi fri uppdatering, det var ju så vi löste till exempel det 
här med billigare licens…ehh, en av dom grejerna, vi valde helt enkelt att stå 
utan uppdatering, man kan ju köra såna här uppdateringsvillkor så att alla 
uppdateringar som kommer under närmsta åren är en kostnadsbestämt, sen efter 
ett x antal år, är det två eller tre då får vi den versionen då, det kan ju ändras...så 
att avtalsvillkoren, hur jag kan göra med mina licenser, är det samtidiga 
användare eller är det registrerade användare eller...vi har, till skillnad, i och 
med att vi har 3600 datorer, om du räknar samtidiga användare kan det ju aldrig 
bli mer än 3600, men måste du räkna användare i systemet då är vi 18000, det är 
lite skillnad i pris, hur funkar det där?...avtalsvillkor det är lite svårt att säga för 
att det är, det är höll jag på att säga take it or leave it, det är dom stenhårda på 
inköp, gäller det inte för vårat upphandlingsreglemente då spelar det egentligen 
ingen roll, det väl alltid det som är först, sen kan man i och för sig lägga på ännu 
bättre grejer men det är minimikraven....iallafall, så att avtalsvillkoren, det är ju 
superviktig, men å andra sidan, kan dom inte uppfylla det då uppfyller dom inte 
upphandlingsreglementet ändå, så att jag menar men det är en avgörande?” 
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Respondent: ”ja det är ju det, jåå, det, det är ju, visst är det så...” 

Teknik 

Drift 
Respondent: ”sen när det gäller driften, vad gäller nätoperativ...jaha, okey, drift, 
teknik, egen anläggning, ja det är ju ett policybeslut som vi har tagit att vi ska 
drifta det här själva, punkt slut, men det har egentligen inte med NetWare att 
göra utan det är ju, som, våran policy så att säga, det har inte med NetWare att 
göra, det hade gällt oavsett vilket operativ vi hade tagit så hade vi aldrig 
outsourceat, utan vi hade alltid kört egen hand...” Intervjuare: ”det är väl, när 
det är en faktor...man kanske ska se bort från alternativen man har, men väger 
det mycket om man ska köra central/lokal drift?” Respondent: ”jå, för att jag 
menar, hade nån sagt att nä ni får köra den hos oss nere i Växjö, då hade vi sagt 
nää, vi ska köra den här i våra lokaler, det står i upphandlingen, det är ett 
skallkrav, så att ni är tvungen att uppfylla det kravet annars är det en oren offert” 

Hårdvara 
Respondent: ”hårdvaran är ju också viktig, kanske inte för, eller jo, det är för 
nätoperativet, har man många olika...vi har bara IBM-servrar, det är på grund av 
att, det är med hårdvara som med mjukvara att man blir duktig på en viss 
plattform, och ska du ha igång grejerna direkt så ska du veta att, för det är stor 
skillnad mellan IBM och, ja nu heter dom väl HP, men det är Compaq, det är 
olika sätt att installera drivrutiner och hur de fungerar och, för dom har ju alla 
olika teknologier då, så det är väldigt viktigt, plus att då kan man ju ha 
reservmaskiner, för jag skulle ju tippa att 75 % av alla maskiner där nere vi har, 
en sån park så att vi har reservdelar så att vi kan bygga upp en i princip sprillans 
ny, eller en server, oavsett vilken som går sönder, så kommer det att fungera 
med all kompilering och allting inom en fyra timmar…oavsett vad som går 
sönder…när vi köper in en så kollar vi, vad har den för RAID-kontroller? Jaha, 
det är en sån där RAID-kontroller, jamen det går inte för att det har inte dom 
andra, det innebär att då kan vi inte bara, om själva servern går sönder då kan vi 
inte bygga ihop den dära, tong plocka in också ta in disken från kabinetten för då 
stämmer inte drivrutinerna Intervjuare: ”nej, men det är alltså en skallfaktor 
egentligen?” Respondent: ”hårdvaran är iallafall väldigt viktig, och givetvis 
måste hårdvaran vara supporterad av Novell, om vi köper en, en identisk, eller 
om IBM skulle säga att vi lämnar ingen support på att ni kan köra Novell på våra 
produkter, då skulle vi aldrig köra Novell, eller IBM, det är alltså, det går hand i 
handske, det är samma sak om man tittar på Linux och köra det som operativ för 
datamaskin, eller databaserna, vi kan inte köra någon Linuxvariant på våra IBM-
maskiner som inte egentligen IBM stödjer, det är out of the question, däremot så 
säger att vi jajamän, vi stödjer i det här fallet Suse, det är samma sak det här med 
NetWare, men det stödjer den ju, det är så pass stora system så att...” 
Intervjuare: ”man kanske kan säga att det är ingen faktor som spelade roll i erat 
val?” Respondent: ”nej, i och med att både NetWare, Microsoft och Linux är så 
stor så att, njä, vi hade inte...visste att det skulle funka” 

Mjukvara 
Respondent: ”mjukvaran, det är ju egentligen där vi är...operativsystemet är 
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viktigt i sig, men det är ju inte det egentligen utan det är ju katalogtjänsten vi vill 
åt” Intervjuare: ”men det faller väl kanske där, under den punkten” 
Respondent: ”jåå” 

Säkerhet 
Intervjuare: ”säkerhet på applikationerna” Respondent: ”jaha, då är det 
säkerhet på backup, transaktioner och återstart, det är ju ingen heller sån där 
jättegrej för att jag menar NetWare är så pass stort, men visst, det var ett absolut 
krav att till exempel Legato skulle fungera, vi kör ju Legatos backup…men faan 
hade inte den funkat, vet du Legaton kostade ja, vi hade kanske plöjt ner, ja det 
vet jag inte, men närmare 400 000, den var så jävulskt dyr programvara” 
Intervjuare: ”det är nästan ett...” Respondent: ”ja, det var inte, det var viktigt i 
alla fall” Intervjuare: ”det är viktigt iallafall?” Respondent: ”det är det, det är 
det, det är litegrann, men det visade sig ju iallafall att det funkade alldeles 
utmärkt, men den första kollen Håkan gjorde, det var att, nja...få se här nu, he, 
men sen visade det sig ju att det var ju bara…så att det, men säkerhet där på 
applikationen, ja det är väldigt viktigt, men det har vi berört så att…” 
Intervjuare: ”men, säkerheten är viktig?” Respondent: ”jå det är absolut 
viktigt...säkerheten är superviktig i och med att vi i samma system har…ja 
alltså…och folk och…så att det är ju ganska unikt” Intervjuare: ”både på 
teknik och applikation Respondent: ”jajamän, det är bara så...” 

Prestanda 
Respondent: ”prestanda, drift, effektivitet och svarstider, det ehh...viktigt, 
framför allt nu när vi då konsoliderar, och det har ju alltid varit Novells styrka då 
att dom har som alltid varit snabb…” 

Standards 
Respondent: ”standards, dom har ju varit duktiga på kommunikationstandards, 
programmeringsspråk förvisso, men där är ju Microsoft överlägsen…det är ju 
jätteläckert att sitta då med Visual Studio-miljön och sitta och utveckla, givetvis, 
så att där är ju Novell absolut inte jämförbar, men å andra sidan i och med att 
inte vi utvecklar nånting, vi köper in, helst inte specialanpassade system som 
man inte ens varit med i utvärderingen så att det är väldigt...så att ehh” 
Intervjuare: ”den är inte så vägd ändå?” Respondent: ”nä jag menar, Novell 
och Microsoft...” 

Konvertering 
Respondent: ”konvertering” Intervjuare: ”var det nånting ni viktade?” 
Respondent: ”egentligen inte, vi insåg att det blir ett grisjobb oavsett vad vi 
väljer, det var ingenting som va, som vi hade satt plus och minus på” 

Applikation 

Omfattning 
Respondent: ”...applikation, omfattning......” Intervjuare: ”ja, den är lite 
luddig” 
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Säkerhet 
Respondent: ”rättigheter är ett absolut krav…det var superviktigt, tidigare har 
ju det varit en akilleshäl för Microsoft, nu börjar man, och framför allt med den 
här 2003-satsningen, känns ju väldigt stilig…Intervjuare: ”men, säkerheten är 
viktig?” Respondent: ”jå det är absolut viktigt...säkerheten är superviktig i och 
med att vi i samma system har…ja alltså…och folk och…så att det är ju ganska 
unikt” Intervjuare: ”både på teknik och applikation Respondent: ”jajamän, det 
är bara så...” 

Verktyg 
Respondent: ”verktyg, det är väldigt viktigt…det är väldigt, väldigt viktigt och 
det är en mycket tung del, och det är en mycket tung del också varför Microsoft 
inte fick det, det är återigen det här med administration och management, det är 
fortfarande puttinuttan-jädra-programvara man ska ha om man ska köra...om vi 
tittar på allt som vi administrerar med e-poster, e-postsystem, vi hade tidigare 
modempooler och vi hade en massa allting, men vi kör ett enda program, och det 
förändrar ju allting, och hade jag gjort det på en Microsoftmiljö så hade jag 
behövt en 50-tums skärm, med 19 fönster öppna samtidigt, så att det är väldigt 
viktig, men sen kan man ju nu då, nu har dom också strulat med versioner med 
NVadmin hit och dit så att visst finns det lite, eller snarare mycket kritik att 
framföra till Novell, men det är viktigt, absolut…för dom som sitter och jobbar 
med det här det är alltså PC-tekniker som sitter vid Helpdesk, det ska vara så 
pass enkelt för dom att dom ska inte behöva ha en CNE-titel för att kunna köra 
programmet, så får det inte vara...eh, rapportmöjligheter är också viktigt och där, 
eller viktigt, det var ingenting som vi hade med men, men det kommer att bli 
det, men det är ingenting som vi hade, faktiskt, med i utvärderingen” 

Gränssnitt 
Respondent: ”för- och eftersystem, ja vi har ju som inte...det där är ju nånting 
som kommer, vi tittade inte på det i våran upphandling, det gjorde vi inte” 

Systemuppbyggnad 
Respondent: ”systemuppbyggnad, systemstruktur, jah, jo det gör ju också, om 
det menas det här med hur man designar upp ett AD-system kontra ett NetWare-
system så har det vikt, för det tycker vi var väldigt stökigt att man skulle ha, att i 
ett AD-system har du vissa roller vissa servrar har, och går fel server ner, så kan 
du lik förbannat inte logga in, och det är ju skrutt rent ut sagt, nu ska man då ta 
bort det där, det är till vissa delar fixat i 2003 Server, men det är väldigt viktigt 
att man har en feltolerans” 

Enkelhet 
Respondent: ”enkelhet, ja visst är det viktigt, det beror litegrann på vilken nivå 
man tittar på, den här vardagliga administrationen, det är jätteviktigt, om det sen 
är några typiska kommandon för att göra vissa djupt inlodande anrop in i 
systemdatabasen, so be it, visst är det bra, för jag menar gör man det där sällan, 
så är det rätt svårt att komma ihåg de där jädra kommandona, men det har inte 
avgjord betydelse, det har det inte” 
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Funktioner 
Respondent: ”funktioner, då är det litegrann tillbaka till det här 
med...flexibilitet och sånt där på produkten…att ju mer flexibel du har ju mer 
produkter runtomkring, och förhoppningsvis tredjepartsprodukter som man vet 
kommer, som en sak som i och för sig inte är något unikt idag, men till exempel 
skulle inte kunna LDAP, det skulle vara kasst…det är väldigt viktigt att den är, 
så att det är, ja funktioner det är viktigt att den har, egentligen” 

Extrafaktor 

Leverantörsplikter 
Respondent: ”ja det finns inte med här, soliditet, det är nämligen såhär att ett av 
kraven för att få offerera till kommunen, jag vet inte om det ligger...jag är för 
dålig på det här med upphandlingsreglementet, men däremot ska dom ha betalat 
sina sociala avgifter, dom ska inte ha några skatteskulder och så vidare, annars 
får dom inte lägga offert, så det innebär att det är en viktig del i det hela, så att 
för det första ska dom vara solida, ja dom ska iallafall gjort rätt för sig om jag 
säger så va, i och för sig har det ingenting med storleken att göra, men visst 
känns det tryggt om det är ett större företag” Intervjuare: ”vi har en faktor till 
där, jag menar det här är en checklista, men det kan ju finnas andra faktorer” 
Respondent: ”jå, men det är ju om man jämför med någon annan organisation 
som inte omfattas av LoU så har dom ju, dom är ju fri att sätta vad dom vill…” 
 
Intervjuare: ”ja soliditeten var ju kung som du, en extra faktor som inte fanns” 
Respondent: ”ja det är ju, ja det ligger ju under själva upphandlingsreglementet 
och måste ju, eller soliditet är fel, eller fel uttryck, dom måste ha gjort rätt för 
sig, vi har inget krav att man ska ha gått med 13% i avkastning på eget kapital, 
det är inte så va, men man måste ha fullgjort sina plikter, man måste ha betalt 
skatt och…så, det kravet har vi, och betalt sociala avgifter och sånt där” 
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Underlag för checklistebedömning av org. B 
Vi bad respondenten att berätta fritt utifrån en checklista innebörden och 
betydelsen av de faktorer som fanns listade. 

Leverantör 

Storlek 
Respondent: ”Inte så mycket att orda om, Microsoft har ju hela tiden, om det 
har kommit fram nånting som är bra så har man endera köpt företaget och lagt 
ner det eller tagit över produkten eller så har man ju då försökt göra någonting 
som är minst lika bra och när det då gäller Novell så har man ju inte då lyckats 
köpa företag men man försöker göra nåt som är betydligt större men Novell har 
en storlek på marknaden när det gäller katalogtjänster som inte alls är så 
blygsam dom är stora, men om man säger att det växer nånstans så är det på 
Microsoft-sidan.” 

Strategi 
Respondent: ”Novell har ju tappat hos, dom hade ju som en målsättning att bli 
som en plattform för att leverera tjänster på och inte bara en katalogtjänst, utan 
man skulle kunna köra verksamhetssystem på den, databaser och allt möjligt, 
sen, strategi är ju då att Microsoft vill äga allt och Novell försöker äga då sådär 
lite lämpligt men var lite öppna och försöka tilltala teknikerna, nördarna medan 
Microsoft försöker tilltala företagsledningen.” 
Intervjuare: ”har det påverkat er någonting i valet, dom där 2?” 
Respondent: ”Nä dom har kan man väl säga, det är väl det som har dragit ut på 
tiden annars hade vi väl tagit Microsoft-beslutet tidigare, men det har ju funnits 
med att Novell är duktiga, och det kan inte MS, och det här som MS har kommit 
med nu det har Novell kunnat i flera år och så vidare och vi har ju 
Novelltekniker, så det är ju klart att det finns ju kvar såna känslor som att ska 
man verkligen vika sig. Visst har det haft betydelse, det har dragit ut på tiden.” 

Marknad 
Respondent: ”Microsoft ökar och Novell minskar. Microsoft har kommit in mer 
på den marknaden, har betydelse. Och dom gör ju bättre och bättre saker (Active 
Directory)” 

Image 
Respondent: ”Microsoft riktar sig mot företagsledning Novell riktar sig mot 
tekniker. Novell har ju tappat hos, dom hade ju som en målsättning att bli som 
en plattform för att leverera tjänster på och inte bara en katalogtjänst, utan man 
skulle kunna köra verksamhetssystem på den, databaser och allt möjligt, sen, 
strategi är ju då att Microsoft vill äga allt och Novell försöker äga då sådär lite 
lämpligt men var lite öppna och försöka tilltala teknikerna, nördarna medan 
Microsoft försöker tilltala företagsledningen” 

Relationer 
Respondent: ”Microsoft har väl som inga relationer, dom kör sitt race, det är ju 
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inte så att en organisation här skulle kunna påverka på nåt sätt, det är ju då om 
alla organisationer liknande våran skulle säga till så kanske det skulle påverka, 
man känner väl att Novell har dragit ner så mycket i Sverige, det försvinner 
huvudkontor och folk och dom har varit väldigt passiva med att marknadsföra 
sig utan det är ju då via teknikerledet, dom har ju inte dom kanalerna som 
Microsoft har.” 

Kompetens 
Respondent: ”Ja det är ju idag ett problem att det idag finns färre och färre 
Novellkunniga och dom kostar mer och mer, det kostar, dels licenserna för att 
underhålla systemet, sen kostar det en del i utbildning också, skicka folk på 
kurser och det blir inga kurser i Piteå heller utan man får ju då fara till 
Stockholm och det blir ju kostsamt att skicka 2 personer och dom här blir ju då 
nyckelpersoner, kör man Microsoft kan man nästan gå in till Arbetsförmedlingen 
och säga jag vill ha en MCP (Microsoft Certified Personel) och det finns en 
MCP som går arbetslös, men om jag säger CNE (Certified Novell Engineer) då 
säger dom det finns inte. Jag kan tänka mig även på er nivå så kan jag tänka mig 
.. ungefär den nivån att man ska känna till Novell. Oerhört viktig.” 

Support 
Respondent: ”Samma sak, finns många som kan Microsoft, lätt att få tag på, 
Novell svårare, alla känner ju till Microsoft … det är ju det med support att man 
inte behöver gå till leverantören utan man kan gå till en underleverantör. Novell 
naturligtvis, dom har så lite folk i Sverige själva, så det är oftast 
underleverantören där, dom har ingen stor apparat för support i Sverige, jag är 
inte så insatt i hur dom använder supporten, dom har undergrupper och 
mailinglistor” 

Ansvar 
Respondent: ”Där är väl ingen skillnad tycker jag, Microsoft dom är utsatt på 
ett annat sätt för attacker och det gör ju att dom måste vara trovärdiga i sitt 
arbete med säkerhet och såna saker det är ju så utspritt.” 
 

Produkt 

Referenser 
Respondent: ”Jo visst har det betydelse, de lyckade exemplen, när vi vill in i det 
här, när man hör att det är inga problem, visst blir man ju lite stärkt av det, även 
på leverantörshåll , det finns ju dom som har lämnat Microsoft för Novell och 
dom lyfter ju gärna Novell fram, varför .. Novell kom ju till oss då dom hörde att 
vi skulle lämna Novell och sa att vi bjuder på uppgradering, dom vill ju gärna ha 
exempel på folk som lämnar Microsoft och då blir man ännu mer stärkt att det 
här nog bättre, det får den effekten.” 

Strategi 
Respondent: ”Det känns väl som att det händer mer på AD-sidan, det händer 
mer från version till version och det är klart Novell produkt är mer stabil, den är 
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inte så bra som dom själva påstår att den är utan det är mycket ”hands-on”, sitta 
och städa i databasen, underhålla, rensa, städa i NDS:en, man har tappat tempot 
lite, hårt ansatta  dom fortsätter inte och växer på det här utan vi tror att man 
satsar mer på det här med metakataloger.” 

Egenskaper 
Respondent: ”Det kan ju vara så att Novells produkt är mer flexibel och mer 
utbyggbar och så vidare, men inte i alla sammanhang, finessen med Microsoft är 
att alla som gör någonting kommer att se till att deras produkt stöds av 
Microsoft, och sen av. Mot Novell, det är en stor tung sak. På det sätt som vi 
använder NDS:en så har vi inte egentligen någon stor glädje av den för vi anv. 
inga finesser i NDS som vi inte kan få i AD. Det var också viktigt, vi behöver 
inte ta såna beslut att vi skippar den här funktionen. Vi kan få samma funktion i 
AD som i NDS.” 

Beskrivning 
Respondent: ”Det finns inget svenskt novell, om man säger språkligt, men vi 
körde i och för sig AD också på, jag vet inte kör dom det på svenska servrar? 
Men finessen är ju svenskt språkstöd, det behöver ju inte vara en svensk server 
utan man lägger ju bara på en språkmodul.” 
Intervjuare: ”Men hur mycket påverkade det erat …” 
Respondent: ”Ja i SBC, där är det oerhört viktigt att det är en svensk server för 
det är ju användarens miljö och det är den dom får upp, skulle dom få upp FILE 
istället för ARKIV så skulle dom bli liksom ”vad är det här”, Ok förstår dom ju 
men förstår dom fler rubriker? Ska jag svara OK eller inte. Det är viktigt i det 
här sammanhanget att vi har, men den är ju på citrix-servrarna, så hade vi ju 
förut på, då hade vi ju engelska servrar, då fick dom ju upp det där, men så där 
ska vi inte ha det på SBC utan då ska vi ha svenska servrar.” 
Intervjuare: ”Men det är i alla fall en faktor som har varit beaktad?” 
Respondent: ”Jo” 
 

Kompetens  
Respondent: ”Kompetens kommer igen.” 
Intervjuare: ”mm, dom kanske gör en distinktion mellan produkten och 
leverantören.” 
Respondent: ”Men leverantörens kompetens jaa, inte vet jag, kan man skilja 
Novell vad dom kan om sitt och Microsoft vad dom kan om sitt. 
Supporten om man kanske backar, det är ju det med support att man inte behöver 
gå till leverantören utan man kan gå till en underleverantör. Novell naturligtvis, 
dom har så lite folk i Sverige själva, så det är oftast underleverantören där, dom 
har ingen stor apparat för support i Sverige, jag är inte så insatt i hur dom 
använder supporten, dom har undergrupper och mailinglistor.” 

Information 
Respondent: ”Ingen information.” 
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Pris 
Respondent: ”Det är ju en viktig fråga. Istället för två så ska vi köra på ett och 
det är ju klart det är ju, att underhålla ett system, och vi kör ju en sån här 
underhålls, det är ju billigare att köra Microsoft, dom är billigare per licens, än 
NDS. Dom räknar lite olika på licenser.” 
Intervjuare: ”Men det kommer att bli billigare med AD överhuvudtaget?” 
Respondent: ”Jo, vi har ju haft kostnader på båda och vi tar ju bort ett det blir ju 
betydligt billigare, vi tar ju bort den dyrare biten.” 
Intervjuare: ”Det är en ganska tung faktor?” 
Respondent: ”Jo, visst, där har vi sagt att vi kan inte motivera att ha två, rent 
ekonomiskt.” 

Avtalsvillkor 
Respondent: ”Nä där skiljer det inget.” 

Teknik 

Drift 
Respondent: ”Vi har, det är ju en viktig fråga att vi bara behöver ha en miljö att 
underhålla. Att det går att konsolidera miljöerna. Vi vill inte ha flera miljöer, , 
kompetens på flera områden, flera servrar som ska underhållas på ett visst sätt. 
Bara det är med backuper, flera olika sätt. Just på backuper är det ju det, har vi 
Microsoft så fungerar det direkt, redan anpassade programvaror. Har vi Novell 
så ska du ha en klient som skall anpassas, så ska du ha den versionen och så ska 
dom drivrutinerna, så ska du ta upp och ner, ja det är mycket krångligare. Det 
största problem man har är på backuperna.” 

Hårdvara 
Respondent: ”Vi kör ju på samma hårdvara. De servrarna som vi har idag från 
Netware de kan vi återanvända, det är intelprocessorer.” 

Mjukvara 
Respondent: ”Jaa, vad ska man säga. Vi var ju inne på det, men kringsystemen 
är ju redan anpassade för Microsoft. Alla verksamhetssystem och allting, dom 
vet ju att dom är verifierade på den här miljön.” 

Säkerhet 
Respondent: ”Vi har ju en sorts ”bas-pc” som vi kör på klienterna och vi har ju 
en ”bas-server” en grundinstallation på en server som man bara ”ghostar” in i en 
burk så man vet att det här det fungerar. Väldigt snabbt vid återstart. Vi har 2 
servrar som står bredvid varandra men centralt disksystem så brakar ena ihop så 
flyttar vi översystemdiskarna på den andra servern. Ganska kort tid, men vi har 
ju inte gjort några såna här lastbalanserade servrar. Det är så krånglig hantering 
av det där, det vi tjänar på det, det förlorar vi på att behöva hålla igång folk som 
kan det där. Det är bättre att göra det enkelt så att alla förstår det än att göra nåt 
krångligt som bara en fattar.” 
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Prestanda 
Respondent: ”Vi spara mycket problem, novellklienten är ganska stor idag, 
inloggningsrutan det är med dess tillbehör, det är en ganska stor applikation, det 
är en cd-skiva och allt det där det ger ju fördröjningar, vi har ju då problem mot 
vissa servrar, vi kör ju då dessutom mot då, nää .. där tror vi att vi har problem 
med svarstider och det har visat sig. Vi tror att vi kommer att få upp prestandan, 
dels det att vi har båda miljöerna, båda ska svara. IPX finns nånstans, det finns 
nånstans i servrarna om inte annat.” 
 

Standards 
Respondent: ”Novell har ju anammat sina egna standars for körbara filer. Det är 
ju inte så många som klarar att skriva en sån. Så att få en implementation i 
Novellmiljö, det är inte så många som gör en sån. Å andra sidan så kan det ju 
vara bra med hänsyn på stabilitet. Inga lapptäcken. Ingen som skriver virus i det 
formatet.” 
Intervjuare: ”Det kan ju vara både för- och nackdelar.” 
Respondent: ”Jo, just ur driftstabilitet så kan det ju vara en fördel. Å andra 
sidan så tar det ju längre tid att få fram en lösning.” 

Konvertering 
Respondent: ”Jaa, det har vi varit inne på. Vi var inte tvungen att bygga om 
eftersom det är exakt samma katalogstruktur och exakt samma miljö både i NDS 
och i AD så det är bara lyfta över, klippa och klistra. Vi har inte krånglat till det 
och gjort några speciella saker i AD som man inte har i NDS, utan den standard 
man har i NDS den har vi följt till punkt och pricka.” 

Applikation 

Omfattning 
Respondent: ”Vi kör ju inga applikationer på Novellservrarna, om man säger 
så, på det sätter utan det är ju då filer som vi startar i program, det är väl då 
kanske kopplingar mot NDS-en som ligger och snurrar och pratar med varandra, 
alla servrar som har NDS.” 

Säkerhet 
Respondent: ”Felfrekvensen är det ju svårt att säga någonting om idag, det har 
ju inte varit nåt mer fel på AD än på Novell. Behörighetshanteringen har ju blivit 
mycket bättre och säkrare på Microsoft-sidan. Nu kan man ju kryptera på filnivå 
också. Skulle ju vara att kunna kryptera på användarnivå också.” 

Verktyg 
Respondent: ”Ja, det är ju generella, det är ju Visual Basic och det är ju lite av 
annat i MS-miljö. I Novell så är man ju hänvisad till deras egna verktyg, man 
kan ju inte komma med något påhittat.” 
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Gränssnitt 
Respondent: ”Det är väl kanske vid backuper då, det är klart sämre på Novell.” 

Systemuppbyggnad 
Respondent: ”Alltså det är ju inget fel i systemstrukturen i Novell, den är ju 
byggd för att ta stora, stora miljöer och så där, det funkar ju bra på det sättet. Vi 
är inte så stora att det blir ett problem, skulle vi slå ihop alla våra organisationer i 
samma AD-domän, då kan det väl hända att det blir lite problem med synkning. 
Det lilla miljö vi är så är det inget problem. Med dom nät som finns idag som 
inte fanns på -80 talet så, vi har inte samma behov av att, du kan göra en ganska 
platt struktur, det är så bra fart på linorna mellan systemen, servrarna, det man 
hade då det var ju att ta hänsyn till 64Kbit, det var vad man hade råd med. Nu 
kör vi Gbit.” 

Enkelhet 
Respondent: ”Den är ju viktig, Microsoft har ju alla lärt sig i sin PC. Du hittar 
ju i systemet. Inga konstigheter.” 

Funktioner 
Intervjuare: ”Det har vi varit in på.” 
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Bilaga B 

Intervjuguide 
 

1. Kan du berätta lite om verksamheten? Som till exempel antal 
anställda och antal användare. 

 
2. Vilken är din befattning och dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
3. När infördes det nätverksoperativsystem som ni nu kör? 

 
4. I vilken form bedrevs utredningsarbetet att införskaffa NOS:et? 

(projektform?) 
 

5. Hur många deltog i arbetet? 
 

6. Under hur lång tid sträckte sig utredningen? 
 

7. Gjordes någon form av förarbete innan utredningen startades? 
(förstudie med verksamhetskrav) 

 
8. Användes någon tidigare förutbestämd plan eller modell/metod för 

valet av standardsystem? 
 

9. Kan du berätta hur ni gått tillväga i arbetet att utreda vilket system 
som skulle införskaffas? 

 
10. Fanns det förutbestämda faktorer som skulle beaktas vid 

utredningsarbetet? (Vilka?) 
 

11. Finns det några av dessa som kan tänkas vara utslagsgivande för 
valet? (Vilka?) 

 
12. Vi har en checklista med vanliga faktorer för bedömning. Skulle du 

kunna gå igenom den och försöka berätta något om hur ni beaktat 
dessa i ert val? 

 


