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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Verksamheter behöver ofta hantera förändringar och anpassningar inom organisationen, 
beroende av inre orsaker eller förändringar utanför verksamheten. Detta medför att 
verksamheter behöver planera och genomföra förändringar som påverkar människor, IT-system 
och organisationens struktur. Knutet till förändringar finns det ofta även idag krav om 
effektivisering och renodling av verksamheter för att optimera affärsprocesser. Det finns alltså 
en strategisk anledning för verksamheter att undersöka hur förändringar i arbetsflöden, IT-
system eller rutiner kan inverka på verksamheten innan de införs för att förstå möjliga effekter. 
Användning av olika perspektiv är ett sätt att förbereda sig på vad förändringar kan innebära 
för verksamheter. 
 
Vi har i denna uppsats använt perspektiven människa, teknik och organisation, vilka har utgått 
från Rollenhagens (1997) syn på dessa, men som har kompletterats med teorier om bland annat 
IT-arkitektur och systemförvaltning. Perspektiven har avgränsats från ett av Rollenhagen 
omfattande material så att de har blivit hanterbara men de har även till viss del utvecklats för att 
passa den undersökta organisationen. Perspektivet teknik kan med fördel anpassas till 
verksamheten som ska undersökas, för att ge en större förståelse för verksamheter, som idag 
innefattar stora och flera IT-system, lika väl som människor och komplexa organisations-
strukturer. Vi har i denna uppsats funnit att perspektiven kan ge oss som undersökare möjlighet 
att analysera inte bara föreslagna förändringars inverkan på verksamheter, utan även att 
perspektiven människa, teknik och organisation kan ge en förståelse för verksamheters 
sammansättning och komplexitet vid verksamhetsanalys. Vi har med perspektiven kunnat 
tränga in i denna komplexitet och få en förståelse för hur verksamhetens olika delar samverkar, 
inverkar eller motverkar med varandra i olika sammanhang.  
 
I denna uppsats har ambitionen varit att undersöka hur man kan förbättra förutsättningarna att 
få en förståelse för hur föreslagna förändringsåtgärder inverkar på en verksamhet. För att uppnå 
detta intar vi rollen som forskare och anlägger perspektiven människa, teknik och organisation 
som en verksamhetssyn och analyserar genom den möjliga effekter i verksamheten. För att 
kunna undersöka detta har vi som konsulter, genomfört en processorienterad förändringsanalys 
på en verksamhet som använder IT-system som stöd för sina affärsprocesser. Förändrings-
analysen resulterar i en verksamhetsanalys med beskrivningar av verksamheten i text och i 
grafer, vilka i sin tur utmynnar i förändringsåtgärder. Vi har i verksamhetsanalysen modellerat 
verksamheten med hjälp av notationstekniken UML, som kan användas vid framtida 
systemutveckling för verksamheten. Vi finner att den undersökta verksamheten upplever 
processer som arbetsamma på grund av ett otillräckligt stöd från IT-systemen. Detta grundar sig 
i att verksamheten saknar en tydlig IT-strategi samt att ansvaret och arbetet med att förvalta IT-
systemen ligger på funktioner utanför den undersökta verksamheten.  
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Inledning 

1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till uppsatsens ämnesområde samt redogör för problem, 
frågeställning och syfte. Här beskrivs även målgrupp och avgränsningar som gjorts samt hur 
uppsatsen är disponerad. 

1.1 Bakgrund 
I en ständigt föränderlig omvärld är det lämpligt att undersöka och utvärdera verksamhetens 
processer och utifrån detta resonera om vilka förändringar som kan vara lämpliga. Att genomföra 
en verksamhetsanalys innebär att man söker svaret på frågan om hur verksamheten fungerar idag 
och hur verksamheten bör fungera i framtiden. (Lind, 2001) 
 
Företag och andra organisationer ställs hela tiden inför nya utmaningar initierade av 
omvärldstryck i form av bland annat konkurrens från andra aktörer på en marknad, högre och 
mer förfinade krav från kunder och för offentliga organisationer bibehållen eller bättre service i 
kombination med minskade anslag (Melin, 1998). Flexibilitet i olika affärssituationer har blivit 
viktigt i dagens affärsverksamheter. Begrepp som process, produkt, kundvärde och relationer är 
idag centrala (Lind, 2001). En förändrad syn på verksamheters aktiviteter får konsekvenser i 
verksamheten och eftersom verksamheter består av aktörer som utför handlingar i processer är 
det viktigt att de samverkar och strävar efter att uppnå verksamhetsmål (Lindvall, 2001).  
 
Att analysera och förstå verksamheter är därför viktigt inför beslut om förändring av 
verksamheten (Lind, 2001) som då kan innefatta både människor, arbetssätt och processer samt 
utformning och användning av informationsteknik. Att genomföra en verksamhetsanalys innebär 
att en överblick skapas över verksamheten (Lind, 2001). 
 
Inom informatikens område finns det en syn på att människor, teknik och organisation är tätt 
sammanlänkade och att förändring ständigt är förestående (Goldkuhl, 1996). Människor arbetar 
med uppgifter för att uppfylla verksamhetens mål. Tekniken, vilken idag utgörs av 
informationstekniska system (IT-system) är till för att stödja arbetet med att uppfylla målen. 
Människa, teknik och organisation finns i ett verksamhetsperspektiv där människan är en aktör 
som ingår i en struktur, organiserad efter funktioner och arbetsuppgifter. Människan styr och 
styrs av tekniken som stödjer arbetet men det finns även skäl att tro att den i vissa fall hindrar 
människan att utföra arbetsuppgifter eller att uppfylla verksamhetens mål. Teknikens uppgift i 
verksamheten är ursprungligen alltså att stödja arbetet och att öka effektiviteten i de processer 
som passerar genom verksamheten. Tekniken används dock inte alltid på det sätt som den först 
var avsedd för vilket får effekter i verksamheten. Tekniken används av människan för att 
kommunicera och för att spara viktig information som behövs för att personliga och 
organisatoriska mål i verksamheten ska uppfyllas. Vi finner att förändringar och deras inverkan i 
en verksamhet som använder IT-system är intressanta områden att studera i vår kandidatuppsats 
då vi anser att förändringar påverkar människor och teknik lika väl som att människor och teknik 
ligger bakom många av de förändringar som sker i organisationer. 
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1.2 Problemområde 
Arbete i verksamheter handlar idag ofta om att reagera på uppdykande och i tiden närliggande 
produktionsnära frågor och problem, men organisationer behöver även planera framåt och 
anpassa verksamhetens processer till ändrade förutsättningar. Detta gäller för alla av 
verksamhetens delar, människor som informationssystem. Knutet till detta finns det ofta även 
krav om effektivisering och renodling av verksamheter för att optimera processer (Lindvall, 
2001). 
 
Vilken påverkan har förändringar i en verksamhet som föreslås i en processorienterad 
förändringsanalys? Ger perspektiven människa, teknik och organisation en förståelse för dessa 
effekter i verksamheten? Verksamheter står ständigt inför och utför förändringar, dels i 
organisationen, dess arbetssätt och i strukturen, dels i tekniska anpassningar eller införande av ny 
teknik. Små förändringar kan få stora effekter för olika delar av verksamheten men är 
verksamheten medveten om dessa innan de genomför dem? Vi vill i denna uppsats undersöka 
om vi kan förstå förändringars inverkan i en verksamhet genom att vi studerar föreslagna 
förändringsåtgärder utifrån tre perspektiv och därigenom prövar om dessa perspektiv är lämpliga 
vid verksamhetsanalys. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att i en fallstudie där en processorienterad förändringsanalys 
genomförs, utveckla en förståelse för hur förändringar inverkar i en verksamhet som använder 
IT-system, genom att använda perspektiven människa, teknik och organisation. 

1.4 Frågeställning 
Genom att studera förändringsåtgärder av en processorienterad förändringsanalys utifrån tre 
uppsatta perspektiv vill vi få insikt om vad förändringsåtgärder har för möjliga effekter i en 
verksamhet och hur perspektiven människa, teknik och organisation är att använda som 
begreppsliga verktyg för analys av verksamheter. Det främsta kunskapsområde vi söker i denna 
uppsats beskrivs av följande fråga: 
 

• Vilken förståelse ger perspektiven människa, teknik och organisation för förändrings-
åtgärders möjliga inverkan? 

1.5 Målgrupp 
Vårt arbete riktar sig främst till forskare, personal och studenter intresserade av ämnet 
informatik, förändringsarbete och processer. Andra intressenter är även verksamheter och 
praktiker inom området som är intresserade av hur de kan analysera och värdera sin verksamhet 
och dess användning av IT-system. Våra resultat kan ge större förståelse för processers 
komplexitet och hur olika perspektiv kan användas för att tolka förändringar och deras effekter. 
En primär målgrupp är även det undersökta företaget i fallstudien. 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsens avgränsningar kan relateras till empiri och delar av teori. I fallstudien kommer vi att 
studera verksamhetens IT-system som en del av verksamheten och det innebär att vi inte gör en 
specifik och isolerad studie av IT-systemen. IT-systemens tekniska funktionalitet eller 
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användbarhet kommer inte att utvärderas utan snarare med avseende på hur de stöder processer i 
verksamheten. Begreppet IT-system beskrivs närmare i senare kapitel.  
 
Avgränsning i teori finns då vi inte kommer att ta upp samtliga metoder och tekniker i hur 
verksamhetsanalys kan genomföras. Vi kommer inte att jämföra metoder som Förändringsanalys 
(FA/SIMM), Business Process Reengineering (BPR) och Total Quality Management (TQM) mot 
varandra. Metoderna beskrivs kort men en djupare analys av metoder kommer inte att göras. Den 
valda metoden, Förändringsanalys enligt SIMM kommer att beskrivas och sättas i ett 
processorienterat perspektiv. Förändringsanalys innehåller flera metodkomponenter men vi 
kommer endast att använda problem-, styrke-, mål- och verksamhetsanalys. I förändringsanalys 
enligt SIMM, ingår ett notationssätt som vi inte kommer att använda, då vi ersätter det med 
notationstekniken UML.  
 
Att studera en verksamhet genom ett processorienterat perspektiv innebär inte att vi som 
undersökare skapar processer. Processer pågår i verksamheter och kan synliggöras för 
verksamhetens olika aktörer vid analys av befintlig verksamhet (Lind, 2001). Detta betyder att vi 
ser aktiviteter som processer oavsett om de är synliggjorda eller inte. En utmaning för oss är att 
undersöka en verksamhet som inte redan betraktar det som sker inom verksamheten som 
processer. En avgränsning som följer av detta är att vi inte undersöker ett företag som redan är 
processorienterade och som genomför kontinuerlig utvärdering av verksamheten. 
 
Det företag vi undersöker och analyserar i vår fallstudie är en affärsdrivande verksamhet som 
drivs med vinstsyfte. De aktiviteter som pågår i verksamheten utförs för att uppnå ekonomiska 
mål. När vi undersöker verksamhetens processer kommer vi att diskutera ekonomisk påverkan 
och effekter av hur organisationen utför sina aktiviteter. Avgränsningen vi gör är att vi inte 
värderar hur mycket, i kronor, som problem eller åtgärder av problem påverkar verksamheten. 
Våra uppfattningar värderas endast i Att det får ekonomiska negativa eller positiva effekter. 

1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 2, Begrepp i uppsatsens område, beskriver vår syn på centrala begrepp för att 
gemensamgöra deras betydelse för läsaren. 
 
Kapitel 3, Metod, ger en beskrivning av uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt, metoder för 
datainsamling och metodkritik. 
 
Kapitel 4 – 6 utgör vår referensram. Där kommer vi att ta upp definitioner och begrepp som är 
viktiga för att besvara våra frågeställningar. Kapitel 4 beskriver förändringar i verksamheter och 
förändringsanalysens olika delar som vi kommer att använda. Kapitel 5 beskriver användning av 
UML för verksamhetsmodellering. I kapitel 6 definierar vi Rollenhagens (1997) perspektiv 
människa, teknik och organisation som ligger som grund för analys av förändringsåtgärder. 
  
Kapitel 7 innehåller den empiriska fallstudien som beskriver verksamheten genom beskrivningar 
utifrån intervjuer med personal från företaget. 
 
I kapitel 8 analyseras fallstudien och dess verksamhet beskrivs i olika grafer. UML kommer att 
användas för denna modellering av verksamhetens processer. 
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I kapitel 9 redovisas förändringsåtgärder som analysen av fallstudien resulterar i.   
 
I kapitel 10 analyseras förändringsåtgärder genom perspektiven människa, teknik och 
organisation.  
 
I kapitel 11 diskuteras perspektivens användning och deras egenskaper. 
 
I kapitel 12 redovisar vi vår slutsats och besvarar vår frågeställning. 
 
I kapitel 13 reflekterar vi över uppsatsens arbete, framtida inriktningar på undersökningar och 
våra personliga tankar. 
 
Uppsatsens disposition kan även utläsas i figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1 Uppsatsens disposition 
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2 Begrepp i uppsatsens område 
Vi kommer i denna uppsats att använda flera begrepp och benämningar som kan tydas på flera 
sätt beroende på vilken bakgrund som läsaren har. Därför vill vi kort beskriva vår syn på några 
av dessa centrala begrepp för att gemensamgöra begreppens betydelse så att risken för 
missuppfattningar minskar. Genom hela uppsatsen kommer dock dessa begrepp att nyanseras 
och användas i sammanhang som kan tänja något på följande beskrivningar. 

2.1 Teknik 
I dagligt tal talar vi om teknik som ett speciellt sätt att utföra något på (arbetsteknik), eller något 
instrument, maskin eller apparat driven av mekanik eller elektronik (teknisk utrustning). I 
affärsmässiga verksamheter är teknik ofta kopplat till just industriell produktion, maskiner och 
produktionsteknik eller verksamhetsstödjande teknisk utrustning. Det finns även skillnader på 
teknologi och teknik (se figur 2). I teknologi är det kunskapen om eller vetenskapen om teknik, 
och inte själva tekniken som objekt som avses (Melin, 1998).  
 

 
Figur 2 Teknik och teknologi som begreppsrelation 

 
Att teknik och teknologi är värdeladdade begrepp och innebär både positiva och negativa 
associationer för olika aktörer förefaller också vara aktuellt idag. Ett exempel kan vara i de fall 
då tekniken betraktas som ett verktyg för att uppnå rationaliseringsvinster inom företag. Där kan 
man föreställa sig en mängd olika perspektiv på huruvida införandet av tekniken varit positiv 
eller ej från olika grupper eller individer i företaget, intresseorganisationer i samhället och så 
vidare. Företagsekonomiska, individuella respektive samhällsekonomiska bedömningar kan 
också ge olika svar beroende på vilket perspektiv eller analysnivå som anläggs. Det kan även 
finnas skäl att betrakta tekniken, dess utveckling och användning ur ett konflikt- eller 
harmoniperspektiv. Det finns tre grundläggande sätt att betrakta teknik: (Melin, 1998) 
 

• Bruka tekniken (producera något genom att operera maskiner, hantera verktyg, följa 
administrativa rutiner etc.) 

• Styra tekniken (planera och styra produktion) 
• Förändra tekniken (utforma/konstruera arbetsprocessen som system och dess 

komponenter) 
 
Vi menar att begreppet teknik innefattar informationsteknik och i och med det, datorbaserade 
informationssystem. Teknik kan därmed i verksamhetsperspektivet delas i två delar, dels 
informationssystem som verktyg i verksamheten och dels som kunskap om hur man använder 
informationsteknik.  
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2.2 System 
Rollenhagen beskriver människa, teknik och organisation i ett systemperspektiv i vilka de utgör 
en samverkande helhet. System kan sägas bestå av komponenter vilka lyder under en viss 
organisation. Systemets komponenter påverkar varandra inom en viss systemgräns. En 
komponent kan också betraktas som ett delsystem vilket i sig har komponenter. Ett 
systemperspektiv utgår ofta från att det råder en ömsesidig påverkan mellan alla eller vissa av 
systemets ingående delar. (Rollenhagen, 1997) 
 
Systembegreppet används för att uttrycka komplexa och svåröverblickbara företeelser. Om man 
exempelvis tar en verksamhet så kan denna betraktas från många olika synvinklar. 
Uppmärksamheten behöver riktas mot speciella aspekter eftersom inte alla delar kan överblickas 
samtidigt. Systembegreppet relaterar alltså till människors förmåga att uppfatta och förstå 
komplexa system. System behöver delas upp i delar, där fokus kan riktas mot varje del för sig 
eller summan av delarna vilka utgör en helhet. Ett system är en samling av objekt, som kallas 
delar, som på något sätt är relaterade till varandra. (Lind, 2001) 

2.3 IT-system 
I denna uppsats använder vi flertalet källor som är publicerade under ett brett tidsperspektiv. 
Under denna tid har utvecklingen på datorer, programvara och användningen av dessa 
utvecklats. Detta har medfört att benämningen av dylika objekt även förändrats. Vi går från 
datasystem, adb-system (automatisk data-behandling) till informationssystem och IT-system. 
Dagens mer använda benämningar informationssystem (IS) och informationstekniska system 
(IT) kan skilja sig åt genom att man avser manuell (mänsklig) behandling eller datoriserad 
behandling av information. För att inte redigera källor i onödan kommer vi inte att ändra källors 
benämningar på ett system av datoriserad behandling av information. När vi i fortsättningen talar 
om informationssystem, IT-system eller IT-stöd avser vi ett system för datoriserad hantering av 
information. När det menas manuell hantering av information så som tolkning och framställning 
av information, kommer det att benämnas som ”verksamhet”, ”användning” eller ”arbete”.  
 
Enligt Cronholm m fl, (2003)har IT-system en viss handlingsförmåga och de beskriver denna 
handlingsförmåga som att; 
 
”IT-systemet har förmåga att möjliggöra, befrämja och underlätta användarnas handlingar både 
genom IT-systemet och baserat på meddelanden från IT-system i en verksamhetskontext”. 
(Cronholm m fl, 2003, sid 3) 

 
Detta handlings- och kommunikationsorienterade perspektiv ser alltså på IT-system som 
teknikförmedlad verksamhetskommunikation. Människor kan ”säga” något till andra via 
systemen, och människor kan via systemen få veta något från andra. Man kan utföra 
kommunikativa handlingar och tolkande handlingar med hjälp av IT-systemen vilket visas i figur 
3. 
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Figur 3 IT-systemet som instrument i verksamheten 
 
Vi avser i denna uppsats att ett IT-system är ett instrument som underlättar kommunikation 
mellan aktörer i en viss situation. IT-systemet utgör även ett minne som verksamheten kan hämta 
information från. Varje meddelande har en mottagare och en avsändare, där avsändarens avsikter 
är att påverka mottagaren med hjälp av språkhandlingar. Meddelandet ges en innebörd då 
mottagaren tolkar detta. En del av informationsöverföringen är datorbaserad och är avsedd att 
underlätta och stödja aktörernas handlande. (Lind, 2001)  

2.4 Verksamhet 
En verksamhet utgörs av dess människor som är organiserade på något sätt. Organisationen styrs 
av strategier vilka utgörs av verksamhetens mål. Människorna arbetar med olika aktiviteter som 
bildar processer som i sin tur stöds av IT-system. Verksamheten tar hjälp av andra producenter 
eller leverantörer för att ta fram det som en kund är villig att betala för och som den ibland 
efterfrågar. En förenklad bild av en verksamhet visas i figur 4.  

 
Figur 4 Verksamhet, i förenklad form 

 
Verksamhet är ett begrepp som används på olika sätt. Det kan vara ett helt företag, delar av ett 
företag, en avdelning, organisation, offentlig myndighet eller liknande (Andersen, 1994). 
Sammansättningar av koordinerade sociala eller ideologiska grupper i vilka det produceras 
materiella eller immateriella produkter. Ett annat sätt att se det på är att en verksamhet beskrivs 
såsom uppbyggd av delverksamheter som är förbundna med kanaler, i vilka det strömmar 
meddelanden, fysiska föremål och människor (Lind, 2001).  
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2.5 Process 
Vi har inledningsvis nämnt att vi ser människors aktiviteter inom en verksamhet som processer. 
En aktivitet är ett samlingsbegrepp för både materiella och kommunikativa handlingar. Vi kan 
definiera vår syn på en process som; det som upprepat utförs i organisationen, en aktivitet, som 
har ett mål och ett värde för verksamheten, vilket utförs av en eller flera aktörer i flera steg och 
som bearbetar ett invärde (input) till ett utvärde (output). Vår syn på en process visas även i figur 
5:  

 
Figur 5 Process 

 
Med processynsättet kan man fokusera inte bara på vad som görs utan även på hur det utförs 
(Lindvall, 2001). Vi stödjer oss på följande beskrivningar om vad som kan utgöra en process: 
 
”The product or service output of a firm is the result of a series of work activities that comprise 
transformation of material and information. This set of work activities that produce an output is 
known as a process” (Melan, 1993, sid 11) 
 
”En process betraktas utifrån ett tänkande om uppdrag som ges, tas och vidareförs i 
verksamheten.” (Lind, 2001, sid 207) 
 
”En helhet av sammanhängande aktiviteter som avslutas med ett resultat som har ett påtagligt 
värde för kunder/klienter genom att lösa problem/uppgifter åt dessa. Processen styrs av uppdrag 
formulerade av kunder/klienter och eller andra aktörer.” (Axelsson & Goldkuhl, 1998, sid 186) 
 
Melin (1998) har bland annat följande citat gällande processer; ”a process is simply a structured, 
measured set of activities designed to produce a specific output for a particular customer or 
market. /…/ A process is thus a specific ordering of work activities across time and place, with a 
beginning, an end and defines inputs and outputs: a structure for action.” (Melin, 1998, sid 74) 
 
 

 8  
   



Metod 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras vårat vetenskapliga förhållningssätt, hur vi samlar in data och hur 
insamlad data analyseras. Slutligen presenteras arbetssätt för att nå trovärdighet och kvalitet. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
I detta kapitel redogör vi för vilka vetenskapliga utgångspunkter vi som kunskapare har, det vill 
säga hur vi ser på vetenskap. Vi presenterar vår vetenskapliga ansats, om vi använder oss av en 
kvalitativ eller kvantitativ insamlingsmetod och avslutningsvis beskriver vi vår forsknings-
process.  

3.1.1 Hermeneutik och positivism 
Allt vetenskapligt arbete sker inom ramen för en vetenskaplig fåra. När man talar om olika 
vetenskapliga fåror är det framförallt positivismen och hermeneutiken som nämns. Positivismen 
ligger till grund för en kvantitativ metodteori medan den hermeneutiska fåran ligger till grund för 
en kvalitativ metodteori. (Lundahl och Skärvad 1999) Nedan följer en kort beskrivning av de 
båda synsätten. 
  
Positivismen  
Positivismen är en vetenskaplig fåra och står för det som är precist, säkert och verkligt. Det 
innebär att fokus ligger på att söka en absolut sanning som kan bekräftas vetenskapligt. 
Betydelsen blir då att samhällsvetenskapen, enligt positivismen, ska ta avstånd från värderingar, 
tolkningar och åsikter det vill säga allt som inte är ”verkligt” och iakttagbart. Positivismen anser 
att det är endast det som är iakttagbart, så kallad empirism, som är objekt för vetenskapen. Det 
betyder att allt som sägs i en vetenskaplig undersökning ska kunna verifieras empiriskt. En 
forskningsprocess med positivismen som vetenskaplig fåra karaktäriseras av att det är 
verkligheten som observeras och fakta från verkligheten som samlas in. Om en undersökning 
kan påvisa ett tillräckligt stort antal fakta kan mönster och regelbundenheter i verkligheten 
fastställas. Dessa mönster och regelbundenheter leder avslutningsvis till att lagar kan fastställas 
vilket mynnar ut i att vetenskap bildas. (Lundahl och Skärvad 1999) 
 
Hermeneutik 
Hermeneutiken är den vetenskapliga fåra som ligger till grund för en kvalitativ metodteori. 
Ledorden för ett hermeneutiskt angreppssätt är att tolka och förstå en företeelse. (Lundahl och 
Skärvad 1999) 
 
Förförståelsen är ett centralt begrepp inom hermeneutiken. Den består av alla erfarenheter och 
tolkningar som vi tidigare gjort, och fungerar som en referensram till vår världsuppfattning och 
kompletterar människans fem sinnen (Thurén, 1991). En hermeneutiker använder sig av sin 
förförståelse för att skaffa sig kunskap om en företeelse. Det vill säga att denne väger in tidigare 
erfarenheter, kunskaper och värderingar för att få ökad förståelse om något. Eftersom en 
hermeneutiker väger in erfarenheter och värderingar och gör detta till en del av undersökningen 
är det omöjligt, och inte alltid önskvärt, att bedriva opartisk forskning. (Lundahl och Skärvad 
1999) 
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Vetenskaplig ansats 
Vi anser oss luta åt den hermeneutiska fåran eftersom vi som kunskapare kommer att tolka 
verksamheten och försöka förstå dess processer. Vi har uppfattningen att de data som vi avser att 
samla in baseras på uppfattningar och tolkningar utifrån individer i verksamheten och inte 
absoluta sanningar. Dessa data kommer inte att vara empiriskt säkerställd utan kommer endast 
att vara individers tolkningar av situationen. Eftersom vi inte söker någon sanning utan vill tolka 
och förstå det insamlade materialet ser vi den hermeneutiska fåran som ett naturligt val. Det 
innebär också att positivistiska synsättet inte lämpar sig till denna uppsats då vi anser att ingen 
undersökning kan vara helt objektiv. Våran frågeställning kan inte heller besvaras genom att 
utföra experiment eller att testa logiska satser mot varandra. 
 
Som kunskapare besitter vi tidigare kunskaper om hur en förändringsanalys kan genomföras och 
på vilket sätt en verksamhet modelleras. Denna förförståelse kommer att färga och påverka 
utformningen av undersökningen, något som vi ser som naturligt. Våran slutsats kommer inte 
vara någon generell sanning utan ett medel till att öka förståelsen för verksamheter i 
förändringssituationer. Dock anser vi att det är viktigt att kritiskt granska vår förförståelse och 
därigenom bli mer medvetna om varför vi handlar som vi gör. 
 
I vår undersökning kan vi dock inte bortse från vissa positivistiska inslag som att vi ser på 
insamlad data som fakta, att de intervjuades åsikter är sann och trovärdig och att studerad 
litteratur står för en sanning som är etablerad.  

3.1.2 Kvalitativt och kvantitativt 
Kvalitativa metoder ställs ofta mot kvantitativa metoder. Den stora skillnaden är att mätning 
spelar en underordnad roll i en kvalitativ metod. I en kvalitativ metod ligger fokus att ta fram 
data som beskriver ett visst fenomen. Vilket överensstämmer med den undersökning som vi 
kommer att genomföra. Dessa data kan exempelvis bestå utav anteckningar från en observerad 
miljö eller intervju. En kvalitativ metod fokuserar på djupet men inte alltid på bredden. Det 
innebär att det oftast är ett eller ett fåtal fall som studeras som helhet/helheter och man försöker 
täcka in ett flertal nyanser. Ett kännetecken för en kvalitativ metod är att den är flexibel och kan 
anpassas efter situationen. Detta är användbart då det är viktigt att vi får data som vi kan arbeta 
med och modellera efter. Här skiljer sig kvantitativa metoder där undersökaren i förväg 
fastställer vad som ska ”sägas” /skrivas i enkäten. (Repstad 1999) 
 
Eftersom vi ser undersökningen som ett iterativt arbete är vi ständigt beredda att ändra våra 
frågor och upplägget på uppsatsen. Vår uppsats är av förklarande karaktär och kräver på så sätt 
ett empiriskt material som går in på djupet. Vi anser att en kvalitativ ansats känns naturlig 
beroende på undersökningens karaktär och vårt vetenskapliga synsätt. Eftersom våran 
frågeställning inte kan besvaras med experiment eller genom att testa logiska satser mot varandra 
ser vi den kvalitativa ansatsen som ett naturligt val. En djup undersökning kommer att ge oss en 
grund till att tolka och förstå undersökningsobjektet vilket är en förutsättning för att kunna 
besvara våra frågeställningar. 
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3.1.3 Deduktion, induktion och abduktion 
Deduktion innebär att forskaren utgår från en hypotes eller teori och med denna försöker 
antingen pröva hypotesen eller använda den för att förutsäga eller förklara något. 
Hypotesprövning i syfte att verifiera eller falsifiera hypoteser är ett klassiskt vetenskapligt ideal, 
exempel på detta är Semmelweis falsifiering av hypoteser på en förlossningsavdelning under 
1800-talet (Thurén, 1991). Induktion innebär i motsats till deduktion, att man drar allmänna, 
generella, slutsatser utifrån empiriskt insamlad data och inte från teori (Thurén, 1991). Att 
utifrån betraktelser av ”verkligheten” generera beskrivningar eller teorier, slutledningar från det 
individuella till det allmänna (Melin, 1998). Kritiken mot induktion är att kunskap som skapas 
utifrån en studerad företeelse inte automatiskt kan gälla som kunskap om företeelser som inte är 
studerade.  
 
Vad som är vanligare i undersökningar är ett mellanting av deduktion och induktion, nämligen 
abduktion. I takt med att empiriska studier genomförs, justeras och förfinas teorin. Abduktionen 
utgår därmed från empirisk data (likt deduktion). Ett konkret exempel på detta är när en empirisk 
studie föregås av, eller kombineras med teoretiska studier och bildar en inspirationskälla för 
upptäckt av mönster och underlättande av förståelse. (Melin, 1998) 
 
Vi som undersökare ställer oss då frågan om deduktion, induktion eller abduktion ska användas? 
Frågan kan även omformuleras som hur mycket av vår förförståelse tar vi med oss in i den 
empiriska studien? Vi behöver sätta oss in i vad som undersökningen försöker besvara och då 
kommer vi att utgå från teorier, empiri och vår logik. Detta finns som kunskap när vi samlar in, 
bearbetar och analyserar empirisk data och vi har svårt för att vara helt induktiva. Med hjälp av 
vår förförståelse kan vi tränga in i empiriskt material och klassificera och se mönster som vi hade 
haft svårt för utan att hämta kunskap från teorier.  
 
Det är svårt att vara både objektiv till och samtidigt ha en förförståelse för det fenomen som vi 
vill undersöka. För att tolka och förstå världen runtomkring väver vi in våra tidigare värderingar 
och uppfattningar (Thurén, 1991). Vårt perspektiv på problematiken baseras alltså på den 
tidigare kunskap vi samlat på oss. Det går inte att bortse från detta när vi planerar och genomför 
kommande uppsats. Således kan vi inte vara objektiva till vår frågeställning eller fallstudie men 
däremot bör undersökningen vara saklig. Saklighet innebär då att utredaren bör redovisa sina 
antaganden och perspektiv öppet och tydligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår ansats i denna 
uppsats kommer att vara abduktiv med stark lutning åt deduktion. Vi kommer att ta med oss 
teorier in i undersökningen men kommer under studien att pendla mellan induktion och 
deduktion för att kunna finna mönster i data genom att ha kunskap om vissa teoretiska begrepp 
och perspektiv. Detta kommer att återspeglas i de analysmetoder vi väljer för att finna svar på 
våra frågeställningar. 

3.2 Datainsamling 
Vi har valt en kvalitativ forskningsansats och kommer att genomföra en fallstudie och använda 
oss av intervjuer som främsta insamlingsmetod. Empiriskt undersöker uppsatsen ett företag som 
kan avgränsas genom sin karaktär och specifika branschtillhörighet. Företaget beskrivs i kapitel 
7. Avgränsningen innebär ett fokus på företaget som sådant och dess unika sammansättning av 
tjänster och produkter. Fallstudieföretagets leverantörer och kunder har inte undersökts eller 
tillfrågats, utan intervjuer har endast skett inom verksamheten. Avgränsning inom verksamheten 
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har även skett på uppmaning av företaget då ett fokus från deras sida har legat på att genomföra 
förändringsanalys av en specifik del av verksamheten, vilket utgörs av vad de kallar för 
storkundsförsäljning. Detta innebär att vi bortser från delar av verksamheten som av denna 
anledning inte intervjuats. Resultatet kommer dock att beröra några av dessa delar då det finns 
överlappning i verksamhetens processer. 

3.2.1 Fallstudie 
Det förefaller naturligt för oss i denna uppsats att använda oss av en fallstudie eftersom det är 
den vanligast förekommande formen av kvalitativ undersökning vilket innebär att den bygger på 
kvalitativa data och kvalitativ datainsamling. Med fallstudie menas en undersökning som endast 
berör ett eller ett fåtal fall som studeras detaljerat och ur flera dimensioner. Ett fall är ett begrepp 
som innefattar mycket och kan exempelvis vara en individ, en händelse, eller en verksamhet. 
Fallstudier används ofta till att: (Lundahl och Skärvad 1999) 
 

 formulera hypoteser. 
 utveckla teorier. 
 pröva teorier. 
 exemplifiera och illustrera. (Lundahl och Skärvad 1999) 

 
Ett vanligt användningsområde för en fallstudie är att undersöka fenomen på djupet och i sitt 
sammanhang. Fallstudier är ofta användbara när forskningsfrågan innehåller begrepp som hur 
eller varför. Ett forskningsområde där fallstudier ofta används är organisationsforskning. 
Anledningen är att många forskare anser att det endast är fallstudien som möjliggör en förståelse 
för en organisations komplexitet. Fallstudier används också till att utveckla och testa teorier 
(Lundahl och Skärvad 1999) 
 
Vi avser att undersöka en verksamhet eller mer specifikt en del av en verksamhet. Studien ska 
generera ett djupt material som kan användas till att modellera verksamheten som sedan kommer 
att användas till vidare analys. Som tidigare nämnts används fallstudier till att utveckla teorier 
samt exemplifiera och illustrera, vilket vi anser ligger nära vårt undersökningsområde. 

3.2.2 Intervjuer 
Intervjuer är en metod för datainsamling där information inhämtas genom att en intervjuare 
ställer frågor till eller går in i en dialog med intervjupersoner. Intervjuer skiljs åt genom graden 
av standardisering. Vid hög grad av standardisering är frågeformulering och ordningsföljden 
mellan frågorna bestämd på förhand. Vid ostandardiserade intervjuer väljs ordningsföljden av 
frågorna och frågeformuleringarna mera fritt. Huvudsaken är att de frågor som ställs ger svar på 
det uppställda informationsbehovet. Ostandardiserade intervjuer lämpar sig vid insamling av 
mjuk data om mer kvalitativa förhållanden exempelvis olika personers bedömning av en 
situation, de föreställningar och motiv som ligger bakom en viss åtgärd. Det finns såklart 
intervjuer som varken är ostandardiserade eller standardiserade. Semistandardiserade intervjuer 
innebär att det på förhand har bestämts vissa frågor som ges till respondenterna. Dessutom ställs 
uppföljningsfrågor liknande ”berätta mer om det” och ”kan du utveckla det”. (Lundahl & 
Skärvad, 1999) 
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En mer standardiserad intervju är enklare att analysera och utvärdera i förhållande till en 
ostandardiserad intervju. En fokuserad intervju, vilket Lundahl och Skärvad kallar 
semistandardiserad intervju, är att ha ett antal frågor/teman som ska täckas under intervjun. Man 
ger svarspersonen en del frihet inom de gränser som strukturen utgör. Man ställer vissa frågor 
men lämnar utrymme åt respondenten att prata omkring frågorna och de tankar de kan väcka. 
Fördelen med en fokuserad intervju är att ramarna eller strukturen utformas i förväg och därför 
blir analysen lättare att utföra. (Bell, 1995) 
 
Intervjuerna kommer att vara av informell karaktär då vi vill få respondenterna att slappna av 
och tala om saker som de verkligen vill berätta om. Vi kommer att använda öppna frågor i stor 
utsträckning för att fånga även det som vi som intervjuare inte har tänkt på att fråga om. Vi 
kommer att spela in intervjuer för att säkerställa de intervjuades åsikter och värderingar återges i 
sin ursprungliga form. Respondenterna får även redigera och godkänna intervjumaterialet. 

3.2.3 Anonymisering av fallstudie 
Något som vi behöver ta ställning till i denna uppsats är om fallstudien skall redovisas öppet 
eller om beskrivningen skall återges anonymiserad. Fördelen med en öppen redovisning som 
nämns av Lundahl och Skärvad (1999) är att det många gånger kan upplevas som mer intressant. 
Att fallet kan upplevas som mera verkligt då den levandegörs på flera sätt med namn, faktiska 
benämningar och relationer.  Ur andra aspekter kan en öppen redovisning göra att fallet blir för 
specifikt och ytligt. De är då ofta rensade från kontroversiella och andra, ur forskningssynvinkel, 
intressanta data (Lundahl & Skärvad, 1999). För att kunna behålla mer eller mindre känslig 
information är då en anonymisering hellre att föredra. Detta för att användbarheten kan öka för 
data då den kan användas i andra och större sammanhang. Anonymiseringen kan dock vara svår 
att genomföra rent praktiskt samt att det kan göra fallet opersonligt och tillgjort.  
 
Vi kommer på begäran av den undersökta verksamheten att anonymisera fallstudiens företag. För 
att inte avslöja företagets identitet har även vissa specifika namn på personer, IT-system och 
kunder omformulerats om det är möjligt för läsbarheten, eller om de kan helt uteslutas i vissa 
fall. Personer inom organisationen benämns inte utan bara den roll eller funktion som är av 
intresse för att beskriva verksamhetens processer. Detta medför att vi blir mer generella än 
specifika vad gäller fallet, men behåller ändå relevanta och precisa formuleringar om 
verksamhetens processer utan att publicera företagets namn, dess anställda och deras kunder. 
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3.3 Analysmetod 
För att stödja insamlande och analys av empiriska data kommer vi att använda 
metodkomponenter från förändringsanalys enligt SIMM (För vidare beskrivning se kapitel 4.4 
eller Goldkuhl & Röstlinger, 1988, Förändringsanalys), beskrivningar av verksamhetens 
processer, aktörer och IT-system med notation i UML samt att vi kommer att beskriva och 
analysera förändringsåtgärder genom perspektiven människa, teknik och organisation. Analysens 
fokus beskrivs nedan samt visas i figur 6. 

 
Figur 6 Uppsatsens kunskapsområden och begrepp i analys 

 
Som undersökare kommer vi att inta två skilda roller för att uppfylla uppsatsens syfte. Vi intar 
rollen som konsult och genomför en processorienterad förändringsanalys på en verksamhet som 
kommer att resultera i ett antal förändringsåtgärder. Dessa förändringsåtgärder kommer vi som 
forskare att analysera för att på så sätt utveckla en förståelse för hur förändringar kan inverkar i 
en verksamhet.  
 
En förutsättning för att förstå verksamheten är att vi behöver studera, analysera och beskriva den. 
Detta innebär att undersöker en verksamhet med en processorienterad förändringsanalys. Det 
som ska beskrivas är verksamheten, IT-system och aktiviteter. Vi ser verksamheters aktiviteter 
som processer. Processer är ett vanligt sätt att betrakta verksamheter på idag (Melin, 1998; Lind, 
2001; Lindvall, 2001). Avsikten med att undersöka en verksamhets processer är att få ökad 
förståelse för verksamheten i syfte att bland annat kunna definiera krav, bedöma risker, 
bestämma aktörer, hitta problem, sätta upp mål och isolera behov. En flödesorienterad syn på 
verksamheter innebär att aktiviteter inom en process ofta utförs av olika organisatoriska 
funktioner i verksamheten. Processorienteringen gör att betraktaren kan fokusera inte bara på vad 
som görs utan även på hur det utförs (Lindvall, 2001). För att kunna besvara uppsatsens 
frågeställning fordras förändringsåtgärder som genereras med en processorienterad förändrings-
analys. För att ta fram åtgärdsförslag behöver vi ställa följande frågor och som därmed utgör ett 
underlag för att vi skall kunna bevara vår huvudfråga. Dessa frågor är:   
 

• Hur ser processer och dess stödjande IT-system ut inom verksamheten? 
• Vilka förändringsåtgärder kan identifieras för att förbättra processer och IT-system? 
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Våra studier inom ämnet informatik har gett oss kunskap om olika beskrivningstekniker för 
systemutveckling och vi har använt dem för att beskriva och designa olika informations-
systemobjekt. Den mest tongivande tekniken för att göra detta har varit notationstekniken UML 
(Unified Modeling Language), som ingår i systemutvecklingsmetodiken RUP (Rational Unified 
Process). Vi vill använda och undersöka hur UML kan användas som beskrivningsteknik i en 
den tidigaste fasen av systemutveckling, i en verksamhetsanalys, även kallad Business Modeling 
eller Business Process Modeling (Eriksson & Penker, 2000). För att undersöka detta formulerar 
vi följande fråga som kommer behandlas i förändringsanalysen genom notationsbeskrivningar 
och i process- och aktivitetsdiagram: 

  
• Hur modelleras verksamhetsanalys med UML? 

 
När vi samlar in och analyserar data i vårt kunskapsområde, kunskap om hur verksamhetens 
processer och IT-system är uppbyggda, kommer vi att använda beskrivningar av verksamhetens 
processer, aktörer och IT-system med notation i UML samt, problem-, styrke- och målanalys. 
Syftet med dessa analysmetoder är att med viss systematik strukturera och analysera data som 
grund för grafiska beskrivningar och förändringsåtgärder. Metodkomponenternas text och 
grafiska notation (FA/SIMM och UML) är ett sätt att analysera men även ett sätt att 
kommunicera med företrädare för fallstudieföretaget.  När vi tar fram beskrivningar på hur 
verksamhetens processer, aktörer och IT-system ser ut kommer vi att utgå ifrån Linds, 
verksamhetsanalys genom processbestämning (Lind, 2001). Denna inbegriper ett 
processorienterat angreppssätt för att få en överblick över verksamheten avsedd för utredning 
och förändringsarbete. 
 
När vi i uppsatsen söker kunskap om att utveckla en förståelse för effekter och förändrings-
åtgärder uttryckta i en processorienterad förändringsanalys, genom perspektiven människa, 
teknik och organisation, kommer vi att ta vart och ett av förändringsåtgärderna och studera dem 
utifrån respektive perspektiv.  Detta möjliggör att vi kan vrida och vända på dem då vi tar på oss 
olika roller (synsätt) när vi studerar dem. Analysmetoden bör leda till att förändringars inverkan 
nyanseras och lättare kan förstås i ett sammanhang då en verksamhet står inför förändringar för 
både människor, teknik och organisation.  

3.4 Undersökningens kvalitet 
Med kvalitet och trovärdighet avser vi att läsaren skall kunna lita på det som framförs samt att 
undersökningen utförs på ett strukturerat och motiverat vetenskapligt sätt. 
 
Metodtriangulering 
Metodtriangulering innebär att ett och samma fenomen studeras utifrån olika metoder. Genom att 
kombinera olika metoder erhålls en säkrare grund att analysera. Existensen av företeelser och 
sanningshalten i vad människor säger kontrolleras genom att samla information från många olika 
informanter och genom att använda många olika källor. Detta för att jämföra och kontrastera en 
redogörelse med olika beskrivningar. Olika kvalitativa metoder kan kombineras, exempelvis 
intervju och observation. Man kan då kontrollera om det som sägs i intervjun stämmer överens 
med vad aktören verkligen gör. Nackdelen med metodtriangulering är att datamängden kan bli 
ohanterligt stor och därigenom ge motsatt effekt. (Repstad 1999) 
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Genom att genomföra dels intervjuer och undersöka vad verksamheten har för uppfattningar och 
dels genom att analysera våra förändringsåtgärder ur Rollenhagens (1997) perspektiv människa, 
teknik och organisation så kommer bilden av verksamheten att beskrivas på en uttrycksfullt och 
kvalitativt sätt. Detta att kombinera flera perspektiv vilket Rollenhagens (1997) synsätt innebär 
med med återupprepad pendling mellan induktion och deduktion gör att vi använder 
metodtriangulering på data och vår förhoppning är att detta medför en högre kvalitet på 
uppsatsens förståelse för komplexa fenomen i verksamheter. 

3.5 Källkritik  
När man utnyttjar sekundärdata är det givetvis viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Detta 
gäller både vår fördjupning i etablerade vetenskapliga teorier som i den mer verksamhetsnära 
dokumentationen.  
Litteratur 
Omfattningen av det källmaterial vi kommer att använda styrs av den förförståelse vi har och den 
tid vi har till förfogande. Det är i regel mycket tidskrävande att inventera litteratur för att täcka 
alla aspekter av ett intressant område (Bell, 1995). Samtidigt som det är nyttigt att läsa teorier är 
det lätt att bli påverkad och styras av det som tidigare lästs (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi är 
medvetna om att vår utbildning och den litteratur vi läst inom vårt kunskapsområde har påverkat 
oss i denna undersökning. Vi kommer att behöva litteratur som en förutsättning för att fördjupa 
oss men samtidigt utgör den en avgränsning. Bell nämner att man inte skall använda för många 
källor eller enbart källor som stödjer ens egna åsikter eller hypoteser (Bell, 1995). Vi kommer att 
söka kunskap i publicerade och utgiven litteratur av personer som arbetar eller forskar inom vårt 
kunskapsområde. Vi kommer inte att kunna ta med allas åsikter utan vi kommer att använda de 
som vi finner som centrala för vårt aktuella arbete. Detta innebär en risk att vi avgränsar oss från 
litteratur som skulle kunna vara en motpol mot våra åsikter. 
 
Val av intervjuade personer 
Då vi vill undersöka en verksamhet och inte fullt kan hämta all information genom sekundärdata 
behöver vi få direkt information från dem som finns i fallstudieobjektet. De personer som vet 
mest om aktiviteterna i verksamheten är verksamhetsexperterna som verkligen utför 
aktiviteterna. Vi har bett uppdragsgivaren i organisationen om att få träffa och intervjua en 
rollperson från varje del av verksamheten. Vi kommer dock inte att få välja fritt med vilken 
person intervjun skall ske, om det är så att det finns flera personer som innehar samma roll. Detta 
påverkar vårt resultat men det är svårt att påvisa på vilket sätt. De intervjuade kan berätta det de 
vet om en situation med de kan även undanhålla något av olika anledningar, detta förfarande kan 
variera mellan olika personer i samma roll. Ibland kan det vara svårt och känsligt att närma sig 
direkta intressenter på grund av uppenbara intressekonflikter mellan utredare och eller den 
uppdragsgivare utredaren har och intervjupersonen (Lundahl & Skärvad, 1999). Vi kommer att 
närvara i en organisation som står inför stora förändringar och det kan vara känsligt eller komma 
att starkt påverka den intervjuade beroende på vad denne svarar under intervjun. 
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3.6 Metodkritik 
Genom att mäta det man avser att mäta uppnås hög validitet (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är 
dock endast ett kriterium för att ta fram trovärdig data. Även om man mäter det som avses mätas 
kan det uppstå tveksamheter om undersökningen innehåller ett stort antal mätfel. En 
undersökning med god reliabilitet innehåller få, eller helst inga, mätfel och undviker slumpens 
inverkan på mätningen (Lundahl & Skärvad, 1999). Det är nödvändigt att uppnå både hög 
validitet och reliabilitet för att ta fram trovärdig data. 
 
För att uppnå hög validitet vill vi få svar på frågorna i våra kunskapsområden. Genom att täcka 
in frågeområden med uppföljande underfrågor så att respondenterna direkt eller indirekt besvara 
våra frågeställningar kan vi förvänta oss att uppnå validitet. Svaren på dessa frågor utgör basen 
för verksamhetsanalysen och medför att vi kan besvara våra frågeställningar. Vi kommer att 
använda oss av en bandspelare för att inte gå miste om data när empirin fastställs och därför 
uppnå reliabilitet. För att ytterligare stärka reliabiliteten kommer respondenterna att få tillfälle att 
redigera de sammanställda intervjuerna och slutligen godkänna dessa.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad kan mätfel uppkomma om intervjun sker i en opassande miljö. Det 
är många faktorer som kan påverka hur respondenten svarar och hur mycket denne fokuserar på 
vad som svaras. (Lundahl & Skärvad, 1999) Vi avser att genomföra intervjuerna avskilt från 
respondenternas ordinarie arbetsplats för att andra orosmoment som exempelvis pågående 
telefonjour inte inträffar under intervjutillfället och kommer på så sätt att öka reliabiliteten 
ytterligare.  
 
Genom att utföra en förändringsanalys kommer vi att påverka verksamheten då vi ställer frågor 
och föreslår förändringsåtgärder. Detta inverkar även på den analys som görs på resultatet av 
förändringsanalysen då vi varit med och tagit fram det som skall analyseras. Detta måste tas i 
beaktning i metodkritik för att vi ska kunna ge undersökningen den trovärdighet och kvalitet som 
vi ämnar uppnå.
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4 Förändring i verksamheter och IT-system 
Förändringar kommer att ske i verksamheter av olika anledningar men det kan urskiljas tre olika 
synsätt på vad informationsteknik har för roll i förändringen. Skillnaderna mellan synsättet visas 
i figur 7. 
 

• Det tekniska imperativet 
• Det organisatoriska imperativet och 
• Det växelverkande perspektivet (Melin, 1998) 

 
Det tekniska imperativet 
Det tekniska imperativet baseras på antagandet att IT har en förutsägbar påverkan på strukturen i 
en organisation. Vad som är i fokus här är sålunda att vi i någon mening kan förutse effekterna i 
organisationen av att använda IT. Den syn som exempelvis BPR har genom att utgå från 
tekniken och sedan utveckla organisationen, skiljer sig från vad som är brukligt inom traditionell 
systemutveckling, där organisationer först utvecklas för att stödjas av IT. Synen nyanseras av att 
IT-system kan utgöra en begränsning vid förändringar i en organisation. (Melin, 1998) 
 

 
Figur 7 Olika perspektiv på relationen mellan IT och organisationen (Melin, 1998, sid 56) Omarbetad 

 
Det organisatoriska imperativet 
Synsättet bygger på att organisationen genomför vissa organisatoriska förändringar (inklusive 
användning av viss IT) som en reaktion på specifika behov från organisationen. Vid ett förändrat 
sätt att göra affärer, till exempel vid anpassning till en specifik kunds önskemål, finns en 
förenklad uppfattning om att tekniken förändras. Detta är dock inget som sker med automatik. 
Denna förändring bör vara resultatet av att en aktör i den aktuella organisationen. Det vill säga 
att någon eller några förändrar informationssystemen. Förändringar ger med andra ord upphov 
till behov av att förändra informationssystem. Melin ger följande citat från Keen: (Melin, 1998) 

 18  
   



Förändring i verksamheter och IT-system 
 

”Changes in operations require that information, communications, and processing systems 
adapt quickly; hence the flexibility and scope of a firm’s IT-platform will significantly affect how 
quickly and easily it can implement a reorganization” (Melin, 1998, sid 58) 
 
Citatet ger en bild av att IT-systemet utformning möjliggör en snabb och enkel organisations-
förändring. Denna insikt är en viktig beståndsdel i det växelverkande perspektivet som följer 
nedan. (Melin, 1998) 
 
Det växelverkande perspektivet 
I det växelverkande perspektivet (i figur 7) betonas att det förekommer en komplex samverkan 
mellan vad tekniken (IT-system) tillåter och vad beslutsfattare vill införa eller förändra. En 
viktig skillnad mot de andra synsätten är att det inte anses möjligt att förutse 
konsekvenserna/effekterna av en IT-tillämpning. I många fall fungerar IT som en möjliggörande 
faktor för organisatoriska förändringar. Effekterna av IT-tillämpningen anses också påverkas av 
den specifika tillämpningen och kanske viktigast av målen med att använda IT. Det 
växelverkande perspektivet kan liknas vid den rekursiva relationen mellan IT-kapacitet och 
förändring av affärsprocesser i en verksamhet, vilket visas i figur 8. (Melin, 1998) 

 
Figur 8 Den rekursiva relationen mellan IT-kapacitet och förändring av affärsprocesser  

(Melin, 1998, sid 59) Omarbetad 
 
IT-kapaciteten möjliggör eller hindrar förändring i verksamhet. Förändring i verksamheten ökar 
eller minskar IT-kapacitetens förmåga att utvecklas för att stödja verksamheten. Den rekursiva 
relationen mellan IT och organisationen kan också beskrivas som en spiral där ny eller utvecklad 
ger upphov till organisationsförändringar, som i sin tur ger upphov till behov av ny eller 
utvecklad IT. (Melin, 1998) 
 
Informationstekniken har tidigare använts till att automatisera tidigare manuellt utfört 
administrativt arbete. Idag ses möjligheterna med användandet av informationsteknik med helt 
nya ögon. Fokus ligger mer och mer på effektivitetsfrågor det vill säga möjligheten att 
exempelvis skapa bättre produkter och tjänster till kund. I och med dagens utveckling har 
informationstekniken skapat möjligheter för företag att på ett enkelt, billigt och säkert sätt 
hantera information i en omfattning som inte varit möjlig tidigare. Denna omfattning och rikliga 
tillgång på information kan leda till bristande uppmärksamhet på det som är viktigt i företaget. 
För att undkomma detta problem krävs ett filter för att särskilja viktig information med mindre 
viktig information. Enligt Lindvall är ambitionen enligt modern verksamhetsstyrning att 
företagets strategi ska fungera som ett sådant filter. (Lindvall, 2001) 
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4.1 Förändring av verksamhet 
Att genomföra en verksamhetsanalys innebär att en överblick skapas över verksamheten. 
Verksamheter är svåröverblickbara fenomen, vilket medför att alla delar inte kan överblickas 
samtidigt. Vid verksamhetsanalys behöver därför verksamhetens olika delar bestämmas. Denna 
bestämning leder till att vissa aspekter av verksamheten hamnar i förgrunden och andra bortses 
ifrån. Uppmärksamheten måste riktas mot det som anses vara viktigt och vad som inte är viktigt 
för att utveckla nödvändig kunskap om verksamheten för att kunna bedöma krav på 
verksamheten och dess informationssystem. En verksamhetsanalys genomförs för att säkerställa 
transparents mellan verksamheten och dess informationssystem vilket innebär att informations-
systemen behöver stödja och vara en del av verksamhetens handlingslogik. En verksamhets-
analys kan ligga till grund för att bedöma den roll som verksamhetens informationssystem har i 
verksamheten. (Lind, 2001) 
 
Företag är utformat med processer, aktörer och IT-stöd och dessa påverkas av strategier som 
kommer ur en idédimension och en mer materiell teknisk sida. Dessa finns i verksamheten i form 
av en kultur eller ett formaliserat regelverk om hur saker utförs. Det är viktigt att de är anpassade 
till företagets unika behov för att inte motverka affärsmål och effektivitet i verksamhetens 
processer. Det finns ett beroende mellan verksamhetens strategi, organisationsstruktur, processer 
och IT-stöd. IT-system har en stor del i företag och de påverkas i allra högsta grad av strategier 
och anpassningar i verksamheten. De är sammanhängande och om en aspekt förändras anses det 
vara nödvändigt att eftersträva anpassning inom de övriga. Dagens utvecklingsarbete i företag 
handlar om att genom strategier knyta samman organisationens struktur med processer och IT-
stöd. (Lindvall, 2001) 
 
I det här sammanhanget är det viktigt att vi poängterar att det automatiskt inte behöver inträffa 
en systemutveckling som resultat av en verksamhetsanalys. Genom att genomföra en 
verksamhetsanalys så tas ett beslutunderlag fram som kan ligga till grund för eventuella 
förändringsåtgärder i en verksamhet. Syftet med analysen är att åtgärda problem i en verksamhet 
för att på sikt bättre uppnå verksamhetens mål. En förändring innebär ofta en kombination av 
åtgärder och det innebär att man bör analysera förutsättningar, villkor och motiv för olika 
förändringar innan man tar beslut om vad som skall förändras. En förändrad syn på 
verksamheters roll i helheten får konsekvenser för de handlingar som utförs i verksamheten 
(Lind, 2001). En viktig del i verksamheten är dess informationssystem, vilket hjälper 
organisationen att kommunicera internt och externt, men det är inte det enda som eventuellt bör 
förändras.  

4.2 Förändring av IT-system 
Verksamheter behöver kontinuerligt förändras för att kunna beakta förändrade förutsättningar i 
omvärlden. Förändringar av en verksamhet innebär ofta att dess handlingslogik förändras och 
därmed också förutsättningarna för verksamhetens informationssystem (Lind, 2001). 
Berättigandet och betydelsen av ett informationssystem kan bara förstås i förhållande till en 
verksamhet. Ett informationssystem har ingen mening i sig. Det existerar för att tjäna en 
verksamhet. Insamling, bearbetning, lagring, överföring och presentation av information kan inte 
utföras på ett vettigt sätt om man inte känner till verksamheten, dess mål och uppgifter. Figur 9 
visar att informationssystemet både tjänar verksamheten och är en del av den. 

 20  
   



Förändring i verksamheter och IT-system 
 

Informationssystemet samlar in information både från verksamheten och dess omgivning och 
distribuerar information till verksamheten samt dess omvärld. (Andersen, 1994) 

 
Figur 9 Informationssystemet som en del av verksamheten (Andersen, 1994, sid 25) Omarbetad 

 
Det är viktigt att verksamhetsanalyser medför kunskap om verksamheter så att det skapas goda 
handlingsmöjligheter för utformning av informationssystem. Verksamhetsanalysen ska också 
medföra att mindre lämpliga designalternativ kan förkastas. En, på goda grunder, genomförd 
verksamhetsanalys tillför goda argument för informationssystemets roll i verksamheten. Lind 
anser att det är nödvändigt att se till andra aspekter än verksamhetens sätt att agera i ett 
förändringsarbete. För att säkerställa om verksamheten strävar mot uppsatta mål och råder bot på 
existerande problem är det en förutsättning att studera verksamheten, dess IT-system samt 
problem, styrkor och mål. Det är verksamhetsanalysen som visar i vilket sammanhang som dessa 
problem, styrkor och mål existerar. (Lind, 2001) 

4.3 Syn på förändring 
Förändring av organisationer baseras på olika perspektiv som lägger tonvikt vid olika företeelser 
eller värderingar. Värderingarna är relaterade till andra värderingar i samhället och till olika 
intressegrupper. Förändring av organisationer kan genomföras med mer eller mindre medveten 
utgångspunkt i, eller inspiration från olika modeller eller koncept för förändring. Dessa modeller 
och koncept är också kopplade till olika ideal och värderingar. De tenderar också att förpackas 
olika samt under varierande etiketter över tiden. (Melin, 1998) 
 
Utgångspunkter för att genomföra en verksamhetsanalys kan vara flera och Lind (2001) nämner 
några exempel på allmänt orienterade verksamhetsutvecklande perspektiv:  
 

• Förändringsanalys, (FA) vilket är en metod och förhållningssätt för att fatta goda 
förändringsbeslut avsedda att stödja det inledande skedet med utveckling av 
verksamheter och organisation. 

• Rational Unified Process (RUP) som är ett ramverk för främst mjukvaruutveckling men 
som är objektorienterat och kan även användas för verksamheter (Strand, 2001). 

• Business Process Reengineering, (BPR) vilket är ett koncept som bygger på att 
åstadkomma radikal förnyelse av verksamheter genom bland annat ett processtänkande. 

• Total Quality Management, (TQM) vilket är ett koncept som strävar efter att stödja 
ständig förbättring av verksamhetens processer. (Lind, 2001) 
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Vi kommer att i denna uppsats att använda oss av förändringsanalysens metoder och 
förhållningssätt även om vår inriktning är att ta fram beskrivningar på verksamhetens processer 
så som även BPR och TQM gör. Skillnaden mellan BPR och TQM mot förändringsanalysens 
metod är att den förutom att kartlägga aktiviteter och handlingar i verksamheten (processer) även 
fokuserar på verksamhetens styrkor, mål och problem.  

4.4 Förändringsanalys 
Genom en förändringsanalys ställs en diagnos på problem och verksamhet, genererar lämpliga 
förändringsåtgärder samt bedömer åtgärdernas konsekvenser. Förändringsanalys är något som 
bedrivs vid olika tillfällen och på olika ställen och nivåer i organisationer. Mycket ledningsarbete 
kan karakteriseras som förändringsanalys som föregår eller inleder olika utvecklingsinsatser i 
organisationer. Förändringsanalys används därför vid organisationers förändringsarbete vid 
exempelvis verksamhetsutveckling, systemutveckling och administrativ utveckling. 
Förändringsanalys innehåller två metodkomponenter, verksamhetsanalys och förändrings-
åtgärder. (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 
 
Det är inte säkert att en förändringsanalys mynnar ut i faktiska förändringar utan den kan även 
påvisa att verksamheten fungerar bra som den är. Det vanligaste scenariot är dock att en 
förändringsanalys leder till ett antal förändringsåtgärder. Dessa åtgärder kan vara inom 
verksamhetens alla delar såsom exempelvis utveckling av produkter/tjänster, arbetsrutiner och 
datasystem. I figuren 10 nedan visas att en förändringsanalys kan leda till tre olika förändringar; 
ingen utveckling, utveckling eller avveckling. Kombinationer av dessa förändringar är naturligt 
liksom olika grader av inverkan på olika delar av verksamheten med dess aktörer. (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988) 

 
Figur 10 Förändringsanalysens process (Goldkuhl & Röstlinger, 1988, sid 12) Omarbetad 

4.4.1 Verksamhetsanalys 
Verksamhetsanalys kan göras både för nutida situation (problemen) och för den framtida 
situationen. Som nulägesanalys syftar verksamhetsanalysen till en beskrivning, analys och 
utvärdering av det verksamhetsområde inom vilket problem är identifierade. Denna analys skall 
ge svar på frågan: Hur fungerar verksamheten i nuläget? I en förändringsanalys där olika 
intressenter deltar, finns det ofta olika uppfattningar om hur verksamheten fungerar. Bilden av 
hur verksamheten fungerar på olika ställen i organisationen är ofta oklar. Man har många gånger 
behov av att gemensamgöra olika verksamhetsuppfattningar för att underlätta problemanalys och 
kommunikation. Denna verksamhetsanalys görs som ett led i utvärdering av förändringsåtgärder. 
(Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 
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4.4.2 Förändringsåtgärder 
Genom att genomföra en förändringsanalys så tas ett beslutunderlag fram som kan ligga till 
grund för eventuella förändringsåtgärder i en verksamhet, vilket utgörs av åtgärdsförslag. Syftet 
med förändringsanalysen är att åtgärda problem i en verksamhet för att på sikt bättre uppnå 
verksamhetens mål. Att genomföra en förändringsanalys innebär ofta att problem och mål 
preciseras successivt. Problemuppfattning och eventuellt mål är i ett inledande skede ofta relativt 
svaga för att sedan successivt öka. Det kan utvecklas en gemensamförståelse bland de aktörer 
som medverkar i förändringsanalysen. Det är viktigt att flera intressenter som berörs av analysen 
deltar så att resultatet genomsyras av allas perspektiv. Genom att flera intressenter deltar ställs 
det samtidigt krav på att en samverkans- och kommunikationsprocess utvecklas. (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988) 

4.5 Processorienterad verksamhetsanalys 
Processer i sig är inte något nytt. Processer i organisationer har alltid existerat men ofta har de 
varit sönderdelade, osynliga, icke namngivna och inte ledda (Melin, 1998). Genom att fokusera 
på en verksamhets processer, ”det man gör”, kan det vara ett medel för att se förbi funktionella 
avdelningar i ett företag och bli medveten om vad och hur man utför saker i verksamheten. 
Processtänkandet sträcker sig bortom det funktionella tänkandet. Olika aktiviteter som ingår i 
processer utförs ofta av skilda aktörer inom olika organisatoriska ansvarsområden. Det 
processorienterade synsättet är ett uttryck för en helhetssyn med fokus på verksamhetens kund 
där processerna ”spänner” över olika avdelningar (se figur 11). (Lind, 2001) 
 

 
Figur 11 Processorientering kontra funktions/avdelningstänkandet, Fritt efter (Lind, 2001) 

 
Processorienteringen kan skärpa och utöka organisering över avdelningsgränser. Att samverka 
inom organisationen för att öka värdet på det som utförs och det som produceras. Att genom 
processorientering skapa en grund för ständiga förbättringar, att strukturera arbete, optimera 
processer och att bättre förstå organisationens komplexitet. (Melin, 1998)  
 
När kedjor av sammansatta processer bildas, blir ett utvärde lika väl ett invärde för nästa aktivitet 
i processen. I en verksamhet pågår det en mängd aktiviteter som har relationer till varandra och 
eller samverkar för att uppnå olika mål. Dessa processer kan kategoriseras som huvud-, del- och 
variantprocesser. En verksamhet kan betraktas som en process, som i sin tur består av 
delprocesser, där varje delprocess består av nya delprocesser osv (Lind, 2001). Detta illustreras i 
figur 12. 
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Figur 12 Verksamhet som huvud och delprocesser, fritt efter Lind (2001) 

 
Inom en verksamhet finns det olika processtyper. Att se hela verksamheten som en process 
innebär att den betraktas som en helhet. Varje processtyp existerar i varianter, vilket innebär att 
verksamheter betraktas som bestående av variantprocesser. En variantprocess tillhör en viss 
processtyp. Detta är ett uttryck för att hantera verksamhetens olikheter. Varje variantprocess är 
indelad i delprocesser, som består av flödesmässigt grupperade handlingar. Den lägsta nivån i en 
verksamhet, analysenheten, är social handling. En process kan därmed betraktas som bestående 
av ett antal kontextuellt relaterade handlingar, som är grupperade till meningsfulla helheter. Att 
bedriva processorienterad verksamhetsanalys innebär att man som utredare växlar mellan olika 
delar och helheter, det vill säga att man växlar mellan olika abstraktionsnivåer. Nivåerna och 
grupperingarna av huvud-, processtyp och variantprocesser i en verksamhet kan vidare betraktas 
i figur 13. (Lind, 2001) 
 

 
Figur 13 angreppssätt vid processbestämning (Lind, 2001, sid 340) Omarbetad 

 
Processynen i figur 13 visar på möjligheterna att betrakta och dela in verksamheter i olika delar. 
Genom att bryta ner verksamheten i mindre och mindre delar skapas en kunskap om respektive 
abstraktionsnivå. Man kan skaffa sig denna kunskap på flera olika sätt. I figur 13 är processynen 
ett sätt att på olika abstraktionsnivåer ställa frågor och dokumentera svar om verksamheten. 
Genom att börja från toppen av verksamheten (nivå 5) och ställa frågor kommer kunskapen 
successivt att byggas upp med dokumentation om verksamheten. När man arbetar sig ner i mer 
och mer detaljerade nivåer kommer komplexiteten att öka samt att svårigheter att förstå helheten 
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kan uppstå. Genom att istället gå från nivå 1, de minsta möjliga händelserna i verksamheten, och 
sätta ihop bit för bit tills större grupper av delprocesser framträder kan man öka sin kunskap om 
verksamheten successivt. När vi sätter samman små delar av processer till helheter skapas 
kunskap om verksamheten utifrån nivå ett och två, social handling och delprocesser. När större 
enheter av delprocesser framträder kan de sedan studeras med högre abstraktionsnivåer och 
processyner. Delprocesser är av en viss processtyp, exempelvis kan ett arbete med att formulera 
en projektplan vara av typen förutsättningsprocess, den möjliggör en senare försörjningsprocess 
(införsel av resurser och underlag) för att slutligen vara en del av leveransprocessen (produktion 
och försäljning) som fullbordar verksamhetens huvudprocess, att ta fram produkter, förädla dem 
och leverera dem till kunder.  

4.6 Verksamhetens olika processtyper 
En process innebär att något görs för någon, av någon. Själva görandet är centralt i 
processorientering, samtidigt som görandet inte är ett självändamål utan behöver baseras på 
uppdrag från någon/några. Vi kan säga att något produceras eller transformeras under 
processaktiviteten. Förutom att en verksamhets processer kan delas in i huvud- och delprocesser 
kan dessa även ytterligare beskrivas för att tydliggöra deras roller inom verksamheten. De kan 
därmed även sägas höra till olika typer av processer: (Lind, 2001) 
 

• Förutsättningsprocesser, vilka inbegriper etablering av förutsättningar för producentens 
handlingar (utom tillhandahållande av underlag), som är viktiga vid 
verksamhetsutövande. 

• Försörjningsprocesser, vilka inbegriper tillhandahållande av underlag för 
verksamhetens potentiella klienter och för att skapa förutsättningar för interaktion med 
verksamhetens specifika klienter. 

• Leveransprocesser, vilka inbegriper interaktion med och leverans av värde till 
verksamhetens specifika klienter. (Lind, 2001) 

 
Verksamhetens olika processtyper kan avgränsas i förhållande till varandra genom att beakta 
karaktären på processtypens handlingar. En skillnad görs dels mellan utvecklingsinriktade och 
operativa handlingar, dels om handlingarna utförs för specifika eller potentiella klienter. En 
indelning av verksamheten i olika processtyper behöver ta sin utgångspunkt i verksamhetens sätt 
att agera med klienter. Klienter är en universal benämning och som i vissa specialfall är en kund. 
Förutsättningar för denna interaktion skapas genom förutsättningsprocesser (såsom exempelvis 
generell produktutveckling) och försörjningsprocesser. Processorientering innebär bland annat 
att utgångspunkten tas i tillfredställandet av verksamhetens externa klienter, att processerna 
fokuserar på att kundvärdet bibehålls eller ökar i delprocesserna. I verksamheter sker samverkan 
både med organisationens omgivning, dvs med klienter, försörjare och förutsättningsskapare, och 
internt, dvs inom olika typer av processer vilket visas i figur 14. Processpilarnas riktning visar att 
verksamhetens handlingar är orienterade mot den/dem som verksamheten är till för. (Lind, 2001) 
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Figur 14 Verksamheten - en intern samverkan mellan olika processtyper med utgångspunkt i verksamhetens 

agerande med omgivningen (Lind, 2001, sid 227) Omarbetad 
 
Namnsättning av olika affärsprocesser kan ske efter vilka aktiviteter som utförs i dem; 
exempelvis produktutveckling, tillverkning, orderhantering osv. Inom dessa processer kan sedan 
delprocesser urskiljas; behovsanalys, design, test (produktutveckling); bearbetning av råvaror, 
tillverkning, bevilja kredit mm. Att utgå från vilken relation processer har till den egna 
organisationen, avdelningar/funktioner och personer är också möjliga samt att objekt och 
aktiviteter som processerna berör är också möjliga att använda som indelningsgrund. Fysiska och 
informationsbärande processer är indelade efter objekt, medan operativa och ledningsprocesser 
är indelade efter vilka aktiviteter som berörs. Exempelvis kan tillverkning och logistik utgöra 
operativa processer, medan personalledning och planering är ledningsprocesser. Processens typ 
bestäms ytterligare genom denna precisering vilket visas i figur 15. (Melin, 1998) 
 

 
Figur 15 Precisering av processtyper (Lind, 2001, sid 139) Omarbetad 

4.7 Förändringsanalys med delar av FA/SIMM 
Vi kommer att genomföra en förändringsanalys på en verksamhet och kommer att använda oss 
av delar av SIMM. Vi kommer att genomföra en målanalys, styrkeanalys, problemanalys och 
verksamhetsanalys genom handlingsgrafer enligt SIMM och kommer att kombinera dessa med 
en processorienterad verksamhetsanalys och notation med UML. Nedan följer en redogörelse för 
vi hur vi ser på och framförallt hur vi ska gå till väga för att genomföra en målanalys, 
styrkeanalys, problemanalys samt en verksamhetsanalys genom handlingsgrafer. 

4.7.1 Mål 
För att en verksamhet ska föras åt ett och samma håll är det viktigt att ha mål. Goldkuhl och 
Röstlinger definierar mål som ”mål = hur jag vill att det ska vara” (Goldkuhl och Röstlinger, 
1988, sid 16) 

 26  
   



Förändring i verksamheter och IT-system 
 

Det har stor betydelse att en verksamhet har tydliga mål för att alla ska sträva åt samma håll och 
att det finns något konkret att at mäta det som presteras mot. Om verksamheten inte har några 
mål så har verksamheten inga problem. Mål är med andra ord en förutsättning för problem, 
behov och åtgärder. Det finns också olika typer av mål. Bara för att en verksamhet har satt upp 
tydliga mål betyder inte det automatiskt att målen är styrande för handlingar i verksamheten i 
nuläget. Exempel på detta är om målen inte är verksamma, det vill säga att ingen arbetar för att 
uppnå dessa. Det kan också vara så att det uppnådda målet har låg styrningseffekt och har liten 
eller ingen inverkan på verksamheten som helhet. En annan vanlig orsak till att målen inte är 
styrande för handlingar i verksamheten är att målen är orealistiska, omöjliga att uppnå. Det finns 
olika typer av mål, både officiella och inofficiella. Det är intressant att studera båda typer 
eftersom det inte alltid är så att en verksamhet styr sin verksamhet eller att enskilda aktörer styr 
sin verksamhet efter de officiella målen. Många gånger styrs verksamheten helt eller delvis av de 
inofficiella målen och det är då av intresse att studera dessa för att få en helhetsbild över 
verksamhetens mål. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988)  
 
För att kunna avgöra om det föreligger ett problem måste målen vara mätbara. Med mätbara mål 
menas att det ska vara enkelt att sätta upp kriterier för måluppfyllelse. Goldkuhl och Röstlinger 
använder sig av exemplet god lönsamhet. God lönsamhet kan i det här fallet innebära en vinst på 
100 000 kr/år och det går på så sätt lätt att se om verksamheten uppnår målet eller inte. Om målet 
istället är god arbetsmiljö är det betydligt svårare fastställa kriterier. Syftet med att formulera mål 
är att klargöra syftet med vad verksamheten vill åstadkomma. Mål kan delas på olika sätt och det 
största målet, det vill säga det mål som ska styra verksamheten som helhet är ett huvudmål. Ett 
huvudmål är viktigt oberoende om resultatet av målet bidrar till andra resultat. Enligt Goldkuhl 
och Röstlinger bör alla mål i en verksamhet på ett eller annat sätt bidra till att huvudmålen 
uppfylls. Det finns också en annan typ av mål nämligen delmål. Ett delmål är ett mål vars enda 
uppgift är att leda till att huvudmålet uppfylls. Det är viktigt att betona att ett huvudmål också 
kan vara ett delmål. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
Målanalys 
Syftet med att göra en målanalys är enligt Goldkuhl och Röstlinger att fastställa mål som ska 
gälla för verksamheten. En genomförd målanalys ska besvara, vilka mål verksamheten vill 
uppnå, vilka mål är viktiga, huvudmål, och på så sätt giltiga oberoende av andra mål samt vilka 
mål som endast är medel, delmål, för att uppnå andra mål. Målanalysen är något som sker 
iterativt under verksamhets- och förändringsanalysen och kommer förändras i takt med att vår 
förståelse för verksamheten ökar. Det är viktigt att verksamhets- och förändringsanalysen 
involverar personer som har befogenhet och ansvar för att fastställa mål i verksamheten. Att ta 
fram mål som inte verksamheten kan arbeta efter kommer att innebära onödigt arbete och att 
målen blir felaktiga. Felaktiga mål kommer att innebära felaktiga åtgärder och på så sätt medföra 
att förändringarna inte kommer att genomföras. Att utföra en målanalys innebär enligt (Goldhuhl 
och Röstlinger, 1988, sid 81) att identifiera målansvariga; arbeta med olika typer av mål; 
identifiera och rekonstruera mål; successivt precisera och utveckla mål; klargöra samband mellan 
mål; karaktärisera mål; identifiera målkonflikter och andra målproblem; kritiskt granska målen 
och dess betydelse för verksamheten; värdera mål; identifiera målförändringar; fastställa aktuella 
framtida mål. Att genomföra en målananlys delas upp i fyra moment nämligen målidentifiering, 
analys av målsamband, målvärdering och målbestämning. Under målidentifieringen avgränsas 
verksamheten i olika delar och mål som är viktiga för respektive verksamhetsområde och 
aktuella problem tas fram. De identifierade målen dokumenteras i en mållista. Målen i 
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verksamheten formuleras på ett sätt som visar hur verksamheten styrs mot ett visst resultat. För 
att styrning ska bli så effektiv som möjligt är det önskvärt att målen strävar mot samma resultat 
och inte motverkar varandra. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
I analys av målsamband förs alla mål in i en målgraf enligt figur 16. Figuren visar hur delmål 1 
möjliggör delmål 2 och 3 som tillsammans ligger till grund för huvudmål 4. 
 

 
Figur 16 Exempel på relationer mellan mål 

 
Sambandet mellan två mål kan antingen vara positivt eller negativt. Det är också viktigt att 
dokumentera eventuella mål som inte har något samband till andra mål utan ligger helt isolerade. 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 

4.7.2 Styrka 
Goldkuhl och Röstlinger definierar styrka som ”styrka = det jag är bra på” (Goldkuhl och 
Röstlinger, 1988, sid 31). En styrka i en verksamhet är det som fungerar bra, det vill säga det 
som verksamheten ska bygga vidare på. Under en styrkeanalys är det vikigt att släppa 
problemfokus och som vi tidigare nämnt fokusera på det som verkligheten gör riktigt bra. För att 
arbeta fram förändringsbehov är det viktigt att inse att det är lösningar man arbetar med och då är 
det viktigt att inte blockeras av problemen. En styrka ska formuleras på ett positivt sätt och att 
arbetet med styrkor och möjligheter ska ske i positiv anda. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
Styrkeanalys 
Enligt Melin består styrkeanalysen av två steg, identifiering och formulering av styrkor och 
analys av styrkesamband. Identifiering av styrkor baseras på insamlat empiriskt material. Dessa 
formuleras och dokumenteras i styrkelistor. I analys av styrkesamband presenteras 
verksamhetens styrkor och dess samband till varandra i styrkegrafer. (Melin, 1998) Figur 17 
visar sambanden mellan styrka 1,2 och 3. 
 

 
Figur 17 Exempel på relationer mellan styrkor 

 28  
   



Förändring i verksamheter och IT-system 
 

4.7.3 Problem 
För att kunna göra en problemanalys måste vi klargöra betydelsen av begreppet problem. 
Goldkuhl och Röstlinger definierar problem som skillnaden mellan ”hur jag vill att det ska vara” 
och ” hur jag uppfattar att det är” (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, sid. 16). Problem finns med 
andra ord inte givna av naturen utan är någonting som vi människor skapar oss, det vill säga att 
vi väljer att betrakta en situation som problematisk eller oproblematisk. Goldkuhl och Röstlinger 
menar att en aktör gör en tolkning/värdering av en situation i verksamheten. I 
tolkningen/värderingen så väger denne in egna mål och värderingar som bidrar till om aktören 
betraktar situationen som problematisk eller oproblematisk. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
Sambandet kan ytterligare förtydligas genom att studera figur 18.  
 

 
Figur 18 Problemanalys (Goldkuhl och Röstlinger, 1988, sid 17) Omarbetad 

 
Det Goldkuhl och Röstlinger menar med sitt resonemang är att olika aktörer i en verksamhet kan 
råda över olika problem. Anledningen är att som vi tidigare nämnt att denne tolkar och värderar 
utifrån egna mål och värderingar. Att aktörer uppfattar situation som problematisk eller 
oproblematisk beror på att olika roller har olika uppfattningar om situationen i verksamheten. 
Aktörerna har dessutom olika uppfattningar om relevanta mål i verksamheten och rollspecifika 
mål. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
När en verksamhet granskas så granskas också ett antal olika aktörer som alla ser verkligheten 
utifrån sitt perspektiv. Detta innebär att både gemensamma och enskilda specifika problem 
kommer hittas. För att bilda en helhet och göra en problem analys är det viktigt att bilda ett 
helhetskomplex med alla problem som kan identifieras. Ofta är det så att ett problem automatiskt 
leder till ett nytt problem och det leder samtidigt till att lösningen av ett problem kan motverka 
lösningen av ett annat. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988)  
 
”För att kunna påverka den totala problemsituationen, så att den totalt sett upplevs som mindre 
problematisk, är det därför viktigt att betrakta problemen ur ett helhetsmässigt perspektiv” 
(Goldkuhl och Röstlinger, 1988, sid 19). 
 
Problemanalys 
Problemanalysen innebär att problemområdet avgränsas på ett sätt att suboptimering undviks 
samt att undvika svårigheter med att hålla arbetet samman. Avgränsningen får med andra ord 
varken vara för snäv eller för vid. Därefter inleds arbetet med att identifiera problem som sedan 
dokumenteras i en problemlista. Detta arbete ska enligt (Goldkuhl och Röstlinger, 1988 sid. 67) 

 29  
   



Förändring i verksamheter och IT-system 
 

ge svar på frågan: vad uppfattar involverade aktörer som problem? För att förändra en 
problematisk situation räcker det inte alltid att påverka ett enskilt problem. Ofta är det en 
sekvens av bidragande faktorer som leder ner till ett problem och för att göra problemlösningen 
måste hela kedjan lösas och orsakerna till ett problem identifieras. I analys av problemsamband 
fastställs sambanden mellan olika situationer. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) Detta förklaras i 
figur 19 som beskriver hur problem 1 och 2 tillsammans ligger till grund för problem 3. 
 

 
Figur 19 Exempel på relationer mellan problem 

4.7.4 Verksamhetsanalys 
En verksamhetsanalys ska besvara frågan hur verksamheten fungerar i nuläget. Analysen görs 
för att illustrera och bättre förstå verksamhetens problem men också klargöra målens betydelse. I 
en verksamhetsanalys beskrivs verksamhetens struktur. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
 
Handlingsmönstret beskrivs, det vill säga hur olika aktiviteter är relaterade till varandra och det 
är materialbehandlande och administrativa aktiviteter som beskrivs. Handlingsgraferna kommer 
att beskriva sambanden mellan flöden och det är antingen materialflöden eller kommunikations-
flöden. Det som är specifikt med framtagandet av handlingsgrafer är att fokus oftast ligger direkt 
på att beskriva verksamhetskontexter som medför att vi inte är bundna till att arbeta hierarkiskt 
eller systemorienterat. I handlingsgrafer utförs aktiviteter av människor. Det är möjligt att ange 
vilken aktör som utför en specifik handling. I vissa fall har en aktör delegerat en handling till ett 
tekniskt hjälpmedel och då anges detta istället för aktören. Handlingsgrafer beskriver aktiviteter 
och aktivitetssamband, vilket innebär att en aktivitet får ett invärde i form av material eller 
kommunikation som genom aktiviteten omvandlas till ett utvärde som benämns som producerat 
material eller kommunikation. (Goldkuhl och Röstlinger, 1988) 
  
För att tydliggöra hur en handlingsgraf är uppbyggd med sambanden mellan aktiviteter och hur 
dessa omvandlar ett invärde till ett utvärde har vi tagit med följande exempel i figur 20. Detta är 
ett förenklat exempel som inte tar i beaktning vem det är som utför en aktivitet etc. Syftet med 
exemplet är att ge läsaren en förståelse för hur handlingsgrafer principiellt fungerar.  
Handlingsgrafer kommer att utgöras av Business Modeling enligt Penker & Eriksson (2000) med 
notationstekniken UML. 
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Figur 20 Ett förenklat exempel på handlingar visade i form av aktivitetsdiagram enligt UML 
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5 Modellering med UML 
Vikten av att ta fram och arbeta med meningsfulla modeller har funnits en lägre tid. När något 
ska byggas tas det nästan alltid fram en ritning för att ge byggaren en förenklad bild av vad som 
ska göras samt ge byggaren de riktlinjer som krävs för att byggnationen ska kunna färdigställas 
som, exempelvis, vilka material och kvantiteter som krävs. En ritning kan ses som en modell av 
något, på samma sätt kan en modell ses som en beskrivning av något. För att ta fram en 
funktionell modell måste alla produktens aspekter tas i beaktning. Att ta fram en modell är ett 
kreativt arbete. Ett modelleringsarbete är iterativt och de bästa lösningarna kommer ofta fram 
under ett arbete som präglas av brainstorming vilket ställer krav på att modellen är flexibel att 
arbeta med. UML togs fram för att lösa nedanstående problem med att skapa en effektiv modell 
och är en av dagens mest erkända modelleringsspråk Det finns enligt Eriksson och Penker flera 
karaktäristiska drag för en effektiv och bra modell. Modellen ska vara: (Eriksson och Penker, 
1998) 

• Korrekt: den beskiver det den är avsedd att beskriva på ett korrekt sätt. 
• Konsekvent: Modellens olika delar är inte i konflikt med varandra. 
• Modellen är enkel att förändra. 
• Modellen är förståelig: den är så enkel som möjligt, men inte enklare. (Eriksson och 

Penker, 1998) 

5.1 Verksamhet och förändringsanalys med UML 
UML är ett modelleringsspråk som är anpassat till att stödja alla moment i ett systems livscykel. 
Ett stort moment är analysenfasen, där verksamheten analyseras för att ge svar på om 
verksamheten behöver och kommer att stödjas av ett informationssystem, alternativt att 
införandet av ett informationssystem inte är rätt lösning. Analysfasen ger svar på vad ett 
eventuellt informationssystem ska innehålla men tar också fram andra tänkbara 
förändringsbehov och åtgärder för att lösa verksamhetens problem som förhoppningsvis på sikt 
medför att verksamhetens huvudmål uppnås. Att göra en verksamhet och förändringsanalys är 
den första fasen i ett eventuellt systemutvecklingsprojekt (Eriksson och Penker, 2000)och det är 
där vårt användande av UML kommer att ske.  
 
UML innehåller många användbara diagram för verksamhets- och förändringsanalys. Graferna 
kan delas upp i både statiska och dynamiska grafer. De statiska graferna innefattas av 
organisationsgrafer, systemgrafer, målgrafer, styrkegrafer och problemgrafer. Dessa kan på ett 
enkelt sätt skapas med hjälp av UMLs klassdiagram. Vi kommer dessutom att designa 
dynamiska grafer i form av aktivitetsdiagram. Aktivitetsdiagrammen kommer att utgöra grunden 
för modelleringsarbetet och leda till en visualisering av verksamhetens processer med olika 
detaljnivå. UML erbjuder såväl färdig notation som flexibilitet för att genomföra denna 
modellering, att det dessutom är ett erkänt modelleringsspråk bidrar till att det är ett naturligt val 
för oss.  
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5.2 Notation med UML 
UML har en notation där varje symbol är i besittning av en specifik betydelse. Vi kommer att 
beskriva de symboler som vi kommer att använda oss av under rubrikerna statiska grafer och 
dynamiska grafer. Detta för att ge symbolbeskrivningen struktur och att läsaren på ett enkelt sätt 
kan förstå verksamhets- och förändringsanalysens grafer.  

5.2.1 Statiska grafer 
Vi kommer att använda oss av ett antal statiska grafer för att beskriva organisationen, hur 
informationssystemen är sammanlänkande samt göra mål-, styrke- och problemgrafer. 

 
• Systemgraf: används till att beskriva hur systemen är sammanlänkande och hur dessa 

stödjer verksamheten. Vi använder oss av en klass som kommer att symbolisera 
respektive system och de sammanlänkas med hjälp av en konnektor. System kan tillhöra 
ett paket vilket innehåller ett eller fler system och tillhör en del av en verksamhet. System 
handhar olika typer av data som representeras av objekt. Paket eller system kan vara även 
typ av gränssnitt samt att system och/eller paket kan vara kopplade med varandra. 
(Eriksson och Penker, 2000) 

• Målgraf: är resultatet av en målananlys och visar verksamhetens alla mål, hur dessa 
relaterar till varandra samt hur många delmål kan leda fram till ett huvudmål. En målgraf 
kan liknas med ett rotsystem där toppen består av ett eller flera huvudmål och dess rötter 
med förgreningar är delmål. Varje mål beskrivs med en klass och sammanlänkningen 
noteras med en konnektor. (Eriksson och Penker, 2000) Vi kommer även att ange om 
målet är av ett kvalitativt, ekonomiskt eller av säljande karaktär. 

• Styrkegraf: ser ut på samma sätt som en målgraf men visar hur verksamhetens styrkor är 
sammanlänkade. Varje styrka symboliseras med klass och sammanlänkas med en 
konnektor. Även styrkor anges om de är av ett kvalitativt, ekonomiskt eller av en säljande 
karaktär. 

• Problemgraf: en problemgraf är en visualisering av ett problemkomplex där alla 
problem illustreras. Ett uttryckt eller av oss identifierat problem noteras i symbolen klass 
och sammanlänkas med andra problem med hjälp av en konnektor. En problemgraf kan 
liknas vid ett träd där mindre problem leder ner till ett huvudproblem.  

 
Tabell 1 Symbolbeskrivning av statiska diagram enligt UML (Eriksson & Penker, 2000) 
Betydelse Symboliseras av Används i 

Område 
Funktion 
Del i verksamhet 

 

Systemgraf 

System 
Delverksamhet  
Mål 
Styrka 
Problem 

 

Systemgraf 
Organisationsgraf  
Målgraf 
Styrkegraf 
Problemgraf 

Information 
Fysiska objekt  

Systemgraf 
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Betydelse Symboliseras av Används i 

Konnektor  
(påverkar/ligger till grund för) 

Målgraf 
Styrkegraf 
Problemgraf 

Beroende  
(beroende av) 

Systemgraf 
Organisationsgraf 

Koppling  
(överför data till) 

Systemgraf 
 

Typ av Paket  
eller klass 

 

Systemgraf 
 

Förklaring 
Beskrivning 
Kommentar  

Systemgraf 
Organisationsgraf 
Målgraf 
Styrkegraf 
Problemgraf 

 

5.2.2 Dynamiska grafer 
Aktivitetsdiagram visar sekventiella flöden och används exempelvis för att visa aktiviteter i en 
verksamhet. Detta diagram kommer vi att använda för att modellera processer på olika 
detaljnivå. Aktivitetsdiagrammen innehåller olika symboler för modellering och dessa kommer 
att förklaras för att tydliggöra betydelsen och innebörden för aktivitetsdiagrammen. Aktivitets-
diagrammen har två nivåer, den lägsta nivån ligger på aktivitetsnivån som hanterar de minsta 
social, kommunikativa och fysiska aktiviteter i processen. På den högre nivån, processnivån, 
visas hela processer eller kedjor av aktiviteter.  
 
Vi kommer att modellera verksamhetens processer utifrån ett aktivitetsdiagram. En process har 
alltid en tydlig början och ett tydligt slut, detta symboliseras med en start- respektive slutpunkt. I 
processen utförs ett antal aktiviteter som är sammanlänkade med flödespilar. Flödespilarna visar 
i vilken riktning flödet går och viken tidsmässig ordning som handlingarna sker. Flödet kan avse 
handling eller objekt. Handlingar kan ske parallellt i en verksamhet och det kan också ligga ett 
beslut innan en specifik handling där aktören har ett val att bestående av minst två alternativ. En 
process innefattar en eller flera aktörer och dessa ansvarsområden symboliseras med simbanor 
som visar vem som utför eller ansvarar för en specifik aktivitet.  
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Tabell 2 Symbolbeskrivning av dynamiska diagram enligt UML (Eriksson & Penker, 2000) 
Betydelse Symboliseras av Används i 

Aktivitet 
 

Aktivitetsdiagram

Process 
 

Processdiagram 

Startpunkt 
  

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 

Slutpunkt 
  

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 

Kontrollflöde 
 
Objektsflöde 

 
 

Fysiska objekt 

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 

Beslutspunkt 

  
                                              Rekursiv  

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 

Parallella handlingar 

 
Delning                      Sammangående

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 

Simbana 
(ansvarsområde 
eller roll) 

 

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 

Förklaring 
Beskrivning 
Kommentar  

Aktivitetsdiagram
Processdiagram 
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6 Människa, Teknik och Organisation  
Med perspektiven människa, teknik och organisation vill vi undersöka och fördjupa förståelsen 
för komplexiteten i organisationer med individuella och tekniska aspekter. Perspektiven 
fokuserar ett helhetsperspektiv avseende verksamheter i förändring.  
 
I denna uppsats betraktar vi människor och IT-system som delar i en verksamhet och som inte 
går att separera från den operativa eller strategiska verksamheten, det vill säga organisationen. 
Sammansättningen av begreppen människa, teknik och organisation som används i denna 
uppsats kommer att utgå ifrån Rollenhagens (1997) synsätt på begreppen. Innan vi går in på 
Rollenhagens (1997) beskrivningar av människa, teknik och organisation vill vi ringa in syn på 
verksamhet genom att även beskriva Leawitts synsätt på organisation.  
 
Leawitts synsätt brukar illustreras av Leawitts diamant som innehåller fyra ömsesidigt 
samverkande beståndsdelar, vilka utgör organisationens: sociala strukturer (mönster av 
relationer mellan deltagare i en organisation, normer, roller), teknik (ofta inbäddad i maskiner), 
mål (föreställningar om framtida tillstånd) samt människor (deltagare vilka bidrar till 
organisationen). De fyra elementen inkluderar inte sin omgivning som en separat faktor men 
med tolkningen av Melin (2002) kan vi även anse omgivningen som en viktig fysisk, teknisk, 
kulturell och social faktor till organisationen. Fallstudien i denna uppsats är en affärsdrivande 
verksamhet och dess omgivning (kunder och leverantörer) vilka är en tydlig del i den 
affärsprocess som verksamheten driver. (Melin, 2002)  
 
Leawitts modell som beskriver en ömsesidig påverkan mellan teknik och arbetsuppgifter (se 
figur 21) som även tar upp påverkan på struktur och människor. Förändringar i 
informationssystem påverkar alltid sin verksamhetskontext och det finns en medveten och en 
omedveten påverkan av teknik på mänskiga aktiviteter i verksamheten. De förändringar som 
inträffar kan vara olika dramatiska för verksamheten beroende på vilken nivå vi väljer att 
betrakta den på. På individnivå kan användningen av informationssystem exempelvis vara en 
fundamental förändring i arbetsrutiner medan samma förändring på organisationsnivå är relativt 
odramatisk. (Melin, 1998) 

 
Figur 21 Leawitts diamant (Melin, 1998, sid 52) Omarbetad 

 
Leawitts diamant visar på att förändringar i en av variablerna innebär att de andra också 
påverkas. Utifrån kunskapen om att dessa delar ömsesidigt påverkar varandra är det vid 
exempelvis informationssystemutveckling viktigt att ta hänsyn till och parallellt utveckla 
människor, arbetsuppgifter och struktur (Melin, 1998). Vi ser arbetsuppgifter och struktur som 
delar av en organisation där människor arbetar, styrs och stöds av teknik.  
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Ett etablerat synsätt som använder perspektiven människa, teknik och organisation är det av 
Rollenhagen (1997). Han använder begreppen i ett starkt förankrat säkerhetsperspektiv där 
människa, teknik och organisation (MTO) bildar ett sätt att betrakta och analysera en verksamhet 
på för att uppfatta risker och för att analysera orsaker bakom olyckor. Rollenhagen (1997) 
beskriver människa, teknik och organisation som ett sätt att skapa sig en verklighetsuppfattning. 
Att begreppsliggöra en verksamhetssyn i vilket ett samspel sker mellan de tre delsystemen, det 
mänskliga delsystemet, det tekniska delsystemet och det organisatoriska delsystemet 
(Rollenhagen, 1997). Samspelet utgör ett fokus på vad som planeras, utförs och kontrolleras 
inom organisationen. Rollenhagen (1997) har ett starkt säkerhetsfokus vilket verksamheten 
ytterst alltid bör sträva emot. Detta perspektiv ligger dock utanför uppsatsens intresse då 
fallstudien snarare syftar till kvalitet och till att minimera problem i en verksamhet (i 
förändringsanalysens åtgärdsförslag). Rollenhagen (1997) sätter dock säkerhet i samband med 
kvalitetsarbete vilket gör att vi kan relatera till hans synsätt på verksamheter. (Rollenhagen, 
1997) 

6.1 MTO enligt Rollenhagen 
Människor tycks ha särskilda problem med att hantera komplexa system (i form av struktur, 
organisationer eller verksamheter) med många sammanhängande komponenter. Komplexa 
system kännetecknas bland annat av att komponenterna påverkar varandra ömsesidigt, att det 
finns tidsfördröjningar, att det finns målkonflikter och särintressen. Allt detta leder till att många 
system blir ogenomskinliga. Detta ökar behovet av en överordnad struktur, en tankestruktur för 
att analysera säkerhet. Säkerhet inbegriper att förstå mänskliga beteendetendenser och hur dessa 
samspelar med olika situationsfaktorer. Det är viktigt att känna till allmänna principer bakom 
beteendet hos individer, grupper och organisationer. För oss i denna uppsats tolkas 
verksamhetens säkerhet snarare till kvalitet och Rollenhagen (1997) beskriver även kvalitet som: 
(Rollenhagen, 1997) 
 

• Kvaliteten på det tekniska systemet 
• Kvaliteten på det administrativa/organisatoriska systemet dvs. de rutiner och regler som 

styr drift, underhåll och kvalitetssäkring 
• Kvaliteten på det mänskliga systemet, det vill säga individernas kunskap och attityder 
• Kvaliteten på relationerna mellan ovanstående variabler (Rollenhagen, 1997) 

 
Begreppet hög kvalitet definieras här i en hypotetisk mening, som ett idealtillstånd. I 
verkligheten är kvalitet relaterad till uppfattningen (normen) om vad som anses som ett önskat 
tillstånd vid en given tidpunkt. I och med att normer förändras över tiden så förändras även 
uppfattningar om vad som är god kvalitet. (Rollenhagen, 1997) 

6.1.1 MTO som en systemsyn på verksamhet 
Människa, teknik och organisation enligt Rollenhagen representerar ett systemperspektiv som 
betonar att begreppen MTO betraktas som en samverkande helhet vilket visas i figur 22. I det 
MTO-system som betraktas här antar vi att det råder en ömsesidig påverkan mellan människa, 
teknik och organisation. Människan kommer att påverkas av hur tekniken är utformad men det är 
människan som utformat tekniken. Organisationen kommer att spegla enskilda människors 
karaktär men människans beteende är också en konsekvens av hur organisationen är utformad 
etc. (Rollenhagen, 1997) 
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Figur 22 MTO som systemsyn på verksamhet, fritt efter Rollenhagen, 1997 

 
Ett system har ett eller flera mål som det söker uppnå. Systemet söker en återkoppling genom att 
jämföra en aktuell position med en önskad position. Beroende på systemets organisation kan den 
vara mer eller mindre målstyrt. I ett målstyrt system kan information ibland omtolkas så att det 
passar övergripande mål eller sammanhang som råder. Människor misstolkar till exempel 
information från omgivningen så att informationen passar de avsikter man har. En grupp av 
människor är målstyrda om det finns en ledare som bestämmer vad gruppen ska göra. Vid 
extrem målstyrning är gruppens ledare inte alltid känslig för vilken information som finns hos 
gruppmedlemmarna. (Rollenhagen, 1997) 
 
System kan naturligtvis vara mer eller mindre flexibla i sin målstyrning. Ett system som inte tar 
hänsyn till vad som händer utanför systemet agerar inte på ett sätt som inte är ändamålsenligt: ett 
system måste vara känsligt för de förändringar som sker utanför systemets gränser och kunna 
modifiera sina mål enlighet med dessa förändringar. Många system kräver en kombination av 
överordnade och mer lokala styrprocesser. Det viktiga är att det finns ett bra informationsflöde i 
systemet som gör att olika styrnivåer kan utnyttja informationen maximalt. På en högre nivå i 
systemet krävs att informationen hela tiden löper från lägre nivåer och vice versa för att 
systemets beteende skall bli rationellt för hela systemet, vilket alltid innebär kompromisser. 
Många organisationer uppvisar brister på grund av att olika intressenter i systemet maximerar 
den egna nyttan, det vill säga att det är särintressen som dominerar, istället för att försöka 
optimera effektiviteten i hela systemet. (Rollenhagen, 1997) 

6.2 Människan som delsystem 
Människan är en komplex varelse och det finns flera komponenter som påverkar individen, det 
biologiska, det psykologiska och det sociala systemet. Från en biologisk utgångspunkt är 
människan ett djur som söker att överleva i en given miljö. Evolutionen har drivit fram den 
fysiologiska struktur som människan besitter. Denna struktur har inte förändrats nämnvärt över 
en lång tidsperiod så vi är fortfarande på sätt och vis urtidsmänniskor. Detta bör ses i relation till 
den snabba tekniska utveckling människan skapat. Vi reagerar ofta primitivt i interaktionen med 
komplicerad teknologi. Intressanta informationsutbyten sker mellan det biologiska och det 
psykologiska systemet. Forskningen är idag i stort sett ense om att psyket och kroppen påverkar 
varandra ömsesidigt, exakt hur denna påverkan sker är dock något oklart. Med det psykologiska 
delsystemet menas att människan betraktas från ett individuellt psykologiskt perspektiv. Trots att 
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det ligger i sakens natur att det psykologiska systemet analyseras i relation till en 
teknisk/biologisk likaväl som en organisatorisk systembeskrivning, finns det alltid risk för 
psykologisk ensidighet. Att förstå säkerhet och risker (eg. verksamhet och problem pb) är ofta att 
förstå hur tekniken fungerar. Psykologiska frågor i en organisation inbegriper ofta att man 
samtidigt analyserar klassiska ”människa-maskinfrågor”, och även nyare frågor som människa – 
datorer, av beteendevetare, psykologer och tekniker. Det sociala systemet utgörs av relationer 
mellan människor och detta system överlappar starkt med det psykologiska systemet. En naturlig 
systemgräns är de attityder och värderingar som särskiljer en grupp av människor från en annan. 
Det sociala systemet som kunskapsområde behandlas inom socialpsykologin och denna kunskap 
kan förväntas få ökad betydelse i verksamheter. Det sociala systemet har stor betydelse för hur 
människors mönster utvecklas vad avser kommunikation och samarbete. (Rollenhagen, 1997) 
 
Som Rollenhagen beskriver kan människan sättas i sammanhang och analyseras med biologiska, 
psykologiska och sociala synsätt. Om vi betraktar det biologiska synsättet på människan så kan 
vi egentligen gå hur långt och filosofiskt som helst, för hur definierar man egentligen en 
människa? Vi kommer därför att fokusera på några egenskaper som kan tänkas påverka 
organisationen och IT-systemens användning och effektivitet, såsom mänskliga behov, 
kunskapsnivå och attityd. (Rollenhagen, 1997) 

6.2.1 Behov 
Maslow som var aktiv på tidigt 1900-tal lade fram teorier om att människan hade olika behov 
som den behövde uppfylla för att bli lycklig och hel. Han påvisade att människan fyller dessa 
successivt och att behoven är hierarkiskt ordnade. Den första nivån tillhör de biologiska behoven 
såsom sömn, mat och sex. Om dessa behov uppfylls kan människan fylla nästa nivå med 
trygghet; kärlek, bostad och finansiell trygghet. Därefter eftersträvas i de sociala behoven 
umgänge, att tillhöra en grupp och ett meningsfullt arbete. Är dessa nivåer uppfyllda kan 
människan utforska sig själv i olika intressen eller i en hobby (”ego-nivån”). I denna nivå söker 
människan sig själv samt relationer till andra för att få uppskattning. I den högsta nivån i 
Maslows pyramid finns i självförverkligandet där människan når sin fulla förmåga. Där kan hon 
vara kreativ och finna sätt att agera, uttrycka och uppleva lycka. Maslows pyramid kan studeras i 
figur 23 nedan. (Ellis & Dick, 2003)  

 
Figur 23 Maslows behovspyramid, fritt efter Ellis & Dick, 2003, sid 58 

 
Maslow har fått medhåll av andra men även mycket kritik. Att människan endast strävar mot att 
uppfylla en behovsnivå i taget kan ifrågasättas. Moderna undersökningar visar på att vissa 
människor bara har ekonomiska skäl till att de arbetar medan andra kan tänka sig att arbeta utan 
ersättning om arbetet upplevs som meningsfullt. Att behoven kommer instinktivt är även osäkert 
då det kan lika väl vara så att människan lär sig vissa behov utifrån de sociala influenser som 
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finns inom arbetes och umgänges kretsar. Behoven om självförverkligande är ett sådant behov 
vilket blir påtagligt vanligare i senare forskning då människan lärt sig och betraktar andras lycka 
då den finner vissa sätt att självförverkliga personliga önskningar. Maslows behovspyramid är en 
mycket förenklad variant för att förklara människors behov men den fyller ett visst logiskt 
intresse ur vilket en djupare förståelse för människans behov kan göras. Alderfer har beskrivit 
människans behov som existentiella behov, relationsbehov och utvecklingsbehov. Alderfers 
teorier hävdar att människor kan uppleva flera behovsnivåer samtidigt och inte nödvändigtvis 
behöver gå igenom ett steg innan man når nästa. Han säger även att omgivningen kan göra så att 
vissa behov inte kan nås. Exempelvis kan självförverkligande inte uppnås i en tråkig och icke 
stimulerande miljö. Om detta inträffa menar Alderfer att människan byter ett viktigt behov för ett 
annat och då exempelvis byter självförverkligande till relationella och sociala behov istället. 
Detta betyder att arbetets mening minskar i betydelse för individen och den sociala gemenskapen 
blir istället viktigare. (Ellis & Dick, 2003) 

6.2.2 Kunskapsnivå 
Människan inhämtar, lagrar och bearbetar information. Vi varseblir vår omgivning genom att 
mönster analyseras i hjärnan. Denna process kan beskrivas som en slags mönsterigenkänning där 
hjärnan kombinerar data med olika aspekter eller särdrag hos omgivningen och sedan sätter ihop 
dessa till en varseblivning. Människans minne spelar här en avgörande roll ur hur mycket den 
kan komma ihåg och snabbt använda i sitt arbete med att tolka data till information. 
(Rollenhagen, 1997) 
 
Minnet lagra två olika typer av kunskap. Inlärning av praktiska färdigheter följer normalt en 
sekvens där färdigheten först befinner sig som ATT-kunskap, för att sedan transformeras till 
HUR-kunskap som kan utföras mer eller mindre automatiskt. Man kan besitta Hur-kunskap men 
sakna Att-kunskap, det vill säga att man vet hur man gör men inte varför och i vilket 
sammanhang. En användare av ett informationssystem kan till exempel ha förvärvat vissa 
enskilda kommandon utan att förstå hur dessa kommandon relateras till informationssystemet 
som helhet. Ibland brukar man tala om ”mentala modeller” för dessa inre helhetsbeskrivningar 
av ett processystems funktion. (Rollenhagen, 1997) 
 
Vuxna människor har olika kapacitet när det gäller att förstå abstrakta resonemang och när det 
gäller att använda sig av abstrakta formella system. När det gäller arbetslivets utveckling menar 
många att man kan se en tendens mot en abstraktisering av arbetsuppgifterna. Detta betyder att 
många arbetsuppgifter som tidigare kunde hanteras med hjälp av konkreta tankeoperationer 
börjar nuförtiden kräva formella och abstrakta tankeoperationer. Denna omställning av tänkandet 
kan uppfattas som svår därför att den kräver andra kognitiva förmågor än tidigare.  En ökad 
teknisk komplexitet hos allt fler informationssystem kommer att ställa ökade krav på kognitiv 
förmåga. Misstag och felbehandlingar blir allt mer kritiska för säkerheten därför att en liten 
missbedömning kan få stora konsekvenser. Kunskap om människors förutsättningar vid 
hanterande av komplex teknik kommer följaktligen att krävas i allt större utsträckning. 
(Rollenhagen, 1997) 
 
Vilken kunskap användare har påverkar inte bara vilka behov som människan kan uppnå utan 
även dess attityd till arbete och till att använda teknik. Kunskapen är mycket individuell och 
beror till stor del på individernas olika bakgrund och erfarenhet. Detta varierar oftast med den 
utbildning som individen har men även av andra mer komplexa förmågor så som människans 
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uppfattningar, aktuell situation, tid för tolkning och reflektion med mera, i en kunskapsprocess. I 
grunden är det data som kommuniceras mellan människor och i IT-system. Skillnaden är att 
människor kan tolka data till information, att se samband och meningsfullhet i data. (Folkesson 
& Olsson, 2001) 
 
Kunskapsnivån är en del av hur människor i en arbetsmiljö kan ta till sig information och 
använda den för att bruka teknik, utföra arbetsuppgifter och agera i och med organisationen. En 
skiftande kunskapsnivå är normalt eftersom alla individer påverkas av sina egna erfarenheter 
samt olika omvärldsfaktorer som teknik, organisation och attityder. (Folkesson & Olsson, 2001) 

6.2.3 Attityd 
En individs attityd påverkas i stor grad av vilken kunskap han eller hon besitter. Det är 
människors attityder och värderingar som i mångt och mycket styr ett arbetes organisation och 
människornas agerande i en organisation (Rollenhagen, 1997). Attityden påverkar i sin tur vilka 
förväntningar som blir uppfyllda. En person med höga förväntningar och positiv attityd till 
teknik kan med andra ord lättare bli besviken samtidigt som den är mer positivt inställd till att 
använda den. I slutändan är det viktigt att ta hänsyn till den individuella kunskapen då man 
diskuterar teknik i verksamheter eftersom kunskapsgraden hos individerna till stor del påverkar 
attityden samt osäkerheten och viljan att använda tekniken. (Folkesson & Olsson, 2001) 
 
Om vi har i åtanke att Rollenhagen (1997) sätter säkerhet och kvalitet i samband kan vi följa ett 
företags problematik angående attityder utanför och inom organisationen. På varje arbetsplats 
finns mer eller mindre utsagda värderingar angående säkerheten. Ibland talar man om en 
organisations säkerhetskultur. Den avspeglar ofta de värderingar som finns i samhället vid en 
given tidpunkt samt att de kan variera stort mellan olika branscher. Att argumentera för en 
säkrare arbetsmiljö eller ett generellt säkrare system innebär ofta att den som argumenterar också 
intar en viss moralisk ståndpunkt. En grundläggande värdering är i viken mån man anser att 
säkerhet har hög prioritet gentemot andra värderingsdimensioner. Problemet är att optimera 
relationen mellan kostnader för produktivitet och kostnader för säkerhet. (Rollenhagen, 1997) 
 
Attityder anses ofta som någonting subjektivt och personligt och kan därför inte med kraft 
användas i diskussioner om säkerhet. Man döljer därför värderingar och attityder bakom en 
objektiv fasad istället för att gå rakt på sak. De tecken och ritualer som värderingar och attityder 
framkallar i en kultur är en produkt av historien. Attityder går i arv från en människa till en 
annan utan att man ens behöver vara medveten om det. Allt arbete sker således mot en bakgrund 
som grundläggs utanför företaget genom lagar, traditioner, teknisk utveckling, utbildning etc. 
Denna omgivande kultur kommer att påverka den enskilda företagskulturen i större eller mindre 
utsträckning, men påverkan finns ofrånkomligen. Inom företag utvecklas också kulturer som kan 
visa sig i form av attityder till ny kunskap, ledarstil, öppenhet, prioritering och strategi. Det kan 
även vara mycket svårt att förändra en given kultur, något man behöver ha i tankarna när man 
försöker införa olika förändringar och säkerhetshöjande aktiviteter. (Rollenhagen, 1997) 

6.3 Tekniken som delsystem 
Det tekniska systemet utgörs av byggnader, maskiner och andra hårdvaror. Komplicerad 
teknologi inbegriper idag även informationshantering och datorer. Vid en analys av det tekniska 
systemet är det alltid viktigt att beakta normer och standarder som har utvecklats. I synnerhet vid 
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ändringsarbeten måste stor uppmärksamhet fästas vid att identifiera gällande normbild 
(verksamhetens syn på teknologi och dess syn på användningen av teknologi). Det är också 
viktigt att förstå de ursprungsnormer som gällde vid systemens tillkomst. (Rollenhagen, 1997) 
 
I den tekniskt förankrade traditionen är utgångspunkten naturligtvis själva tekniken. Detta 
avspeglar sig också i hur man traditionellt har betraktat människan och organisationen. 
Människan förhållande till tekniken ses från en teknisk utgångspunkt. Detsamma gäller 
beaktandet av organisationen, inklusive de regler och rutiner som finns för att hantera tekniken. 
Personer som arbetar med det tekniska systemet är av naturliga skäl ofta tekniker. Tekniker intar 
ofta en teknisk och naturvetenskaplig världsåskådning. Denna kan komma i konflikt med andra 
mer humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. I många driftorganisationer finner man 
dock ett utvecklat MTO-tänkande just för att drift förutsätter att man behandlar teknik, människa 
och organisation samtidigt. (Rollenhagen, 1997) 
 
Rollenhagens (1997) syn på begreppen människa, teknik och organisation har vuxit fram ur ett 
behov av att vidga referensramarna vad avser olycksförebyggande och kvalitetshöjande 
aktiviteter. Detta gör Rollenhagen (1997) genom att ta tillvara kunskap om den ”mänskliga 
faktorn” i verksamheter. Detta medför för vår uppsats att vi finner skäl till att även fokusera den 
tekniska sidan av en verksamhet och då främst förvaltning och strukturering av IT-system. 

6.3.1 IT-arkitektur 
IT-system utgör en grundläggande infrastruktur för moderna samhället. Systemarkitektur och 
aktiviteten att strukturera IT-system ingår som en viktig del i området i och med att det handlar 
om frågor med förändringar. Relationen mellan mer tekniska delen av infrastrukturen och hur 
denna tekniska infrastruktur påverkar den mjuka infrastrukturen är intressant. Detta handlar om 
de möjligheter och begränsningar som tekniken ger när det gäller utveckling och förvaltning av 
den mjuka infrastrukturen och hur dessa båda delar ömsesidigt påverkar varandra.  
 
I inledningen av en organisations datorisering så fanns det kanske bara ett system som man 
använde och talade om. Ökad datorisering har inte bara inneburit att detta har vuxit utan att nya 
system har tillkommit. Nu för tiden kan man knappast tala om organisationens enda 
informationssystem (det totala systemet), utan det normala är att det finns flera 
informationssystem i organisationen. Framväxten av organisationens struktur av informations-
system verkar många gånger ske som et lapptäcke. Man saknar då en plan (karta) över hur 
organisationens samlade informationsbehandling skall struktureras i termer av olika system och 
hur dessa skall samverka. En systemarkitektur växer ofta fram på ett relativt oplanerat och 
”adhoc”-mässigt sätt. Systemarkitektur blir ett resultat av flera olika systemkonstruktörers beslut 
avseende enskilda system. Sådana beslut är ofta betraktade som systemtekniska konstruktions-
frågor och ses ej som strategiska beslut vad avser systemarkitektur och organisationens förmåga 
att utnyttja och förändra sina samlade informationsresurser. (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 
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En oklar eller dåligt strukturerad systemarkitektur kommer att ha negativa konsekvenser för 
ansvaret rörande informationen i och själva informationssystemet. Exempel på konsekvenser kan 
vara att informationssystemen är: (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 
 

• Illa strukturerade 
• Svåröverblickbara 
• Intrasslade (med oklara gränser och överlappningar) 
• Svårföränderliga och som får 
• Oförutsedda följdeffekter vid drift och förvaltning (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 

 
Ett bristande systemansvar kan få negativa effekter på såväl den kontinuerliga användningen 
som vidareutveckling av systemen. Bristande systemansvar kan många gånger påverka 
användarengagemanget på ett ofördelaktigt sätt. Med lapptäcken av system följer vissa 
komplikationer såsom skillnader i gränssnitt, spridning av samma information på flera system 
och att systemförvaltning kommer i otakt med varandra. Om användare använder två eller flera 
system med olika gränssnitt kan det försvåra användandet och utbytet av information mellan 
systemen. Moderna industristandarder som exempelvis ”Windows eller Unix” kan underlätta 
helhetsbilden men problem kvarstår när det finns kvar gamla och omoderna system i 
arkitekturen. (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 
 
En utveckling som idag är tydlig och som innebär att system inte bara är lokala utan skall 
samverka över större avstånd. Man knyter samman system i geografiskt spridda system på olika 
sätt. Nätverk, EDI (Elektronic Data Interchange), Intranät och Internet är exempel på tekniker 
som används. Struktureringsfrågorna har alltså på senare år expanderat till att bara vara inom-
organisatoriska till att även inrymma inter-organisatorisk problematik. Man måste anpassa 
systemen till andra organisationers system. Inom koncerner har det länge varit en viktig fråga att 
olika företagsenheters informationssystem kan fungera tillsammans. Det är dock inte alltid man 
lyckats lösa sådana problem på ett tillfredställande sätt. (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 
 
IT-system är medvetet skapade, har ett värde för verksamheten, är del i ett verksamhets-
sammanhang och därmed också del i processer. Det värde som IT-system tillför en verksamhet 
kan dels tolkas som antingen negativt eller positivt, dels beroende på betraktarens synvinkel och 
IT-systemens påverkan på individen. Om IT-system tillför positiva värden kan det ge 
verksamheter konkurrensfördelar gentemot andra, exempelvis sänka kostnader, minska 
arbetsbelastning och därmed frigöra tid och öka intäkter. (Melin, 1998) 
 
Det handlar, i ett processperspektiv som vi anlagt när vi studerar verksamheten och dess IT-
system, om att ha IT-system som stödjer både transformation och uppdrag i verksamheten. 
System och systemarkitektur skall, ur transformationsperspektivet, ge stöd så att flödet rör sig 
framåt på ett effektivt sätt. Det gäller att tids- och kvalitetskrav uppfylls. Ur ett 
uppdragsperspektiv så är det viktigt att tydliga kommunikativa handlingar utförs som leder fram 
till ingångna överenskommelser och uppföljning av genomförda uppdrag. En ökad design av 
verksamhetsprocesser bör vara utgångspunkten när man utformar IT-system och 
systemarkitektur. (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 
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Det är viktigt att se IT som en del i organisationens processteknologi. IT är en teknologi 
(kunskap om användning av teknik) för organisationens försäljnings-, tillverknings- och leverans-
processer. En utformning av denna operativa teknologi är en strategisk fråga. Den bör inte 
styckas upp och skötas av ensamt revirtänkande mellanchefer. Man bör utforma en god 
övergripande IT-lösning som blir en väl integrerad del i organisationens teknologier för sina 
operativa verksamhetsprocesser. Informationssystem och informationssystemarkitekturen är 
väsentliga delar i organisationens processteknologi. Det behövs normalt olika samverkande 
teknologier för att stödja och realisera ett företags affärsprocesser. De olika datoriserade 
informationssystemen i företaget formar en kommunikativ infrastruktur. Det är bland annat 
därför systemstrukturering är en viktig strategisk fråga för företaget. Man behöver se till att de 
olika aktörerna i företaget kommunicerar på ett bra och smidigt sätt med varandra och med 
externa intressenter som kunder och leverantörer. (Axelsson & Goldkuhl, 1998) 

6.3.2 Förvaltning av IT-system 
De flesta organisationer har blivit allt mer beroende av IT-system för att bedriva sin verksamhet. 
Stora ekonomiska summor och mycket tid investeras för att datorisera verksamheter. 
Inledningsvis var syftet med införande av IT-system att rationalisera verksamhet och höja 
produktiviteten men efterhand har argumenten allt oftare varit att höja kvaliteten i beslut och 
administration. Nyttan med IT-system kan dock inte mätas och värderas förrän i resultatet av 
användningen, det vill säga då IT-systemet är i drift och befinner sig i en förvaltningssituation. I 
användning måste IT-system vid upprepade tillfällen förändras i takt med den verksamhet som 
den stöder. Denna samtidiga närvaro av användning och förändring får till följd att den samtidigt 
skall tillhandahålla såväl förändring som stabilitet till den verksamhet den stödjer. (Nordström, 
2005)  
 
Förvaltning betraktas ofta som ett problem. Problemet brukar beskrivas som att det är kostsamt, 
har låg status, trist benämning och oklara ansvarsroller. Många hävdar att man inte behöver 
fokusera så mycket på förvaltning eftersom förändringar kommer med så täta intervaller numera. 
Men det är en anledning till att förvaltningsarbetet är viktigare än någonsin tidigare. 
Förvaltningen av IT-system måste helt enkelt fungera om man skall kunna hantera den allt 
snabbare förändringstakten och fortsätta stödja affärerna. Lika viktigt som det är at ha en strategi 
för IT-systemets utformning och funktionalitet är det att utforma en strategi för hur IT-systemen 
skall tas om han under deras livslängd. (Nordström, 2005) 
 
Strategin ska bilda en helhet med områden som affärsidé, vision, mål och handlingsplan för att 
kunna hantera ett snabbt växande eller förändrat informationssystem inom företaget. 
Förvaltningsstrategin ska ha en räckvidd på tre till fem år och bör innehålla de existerande 
applikationerna och infrastrukturen, men även den långsiktiga IT-strategin som företaget har. 
Grundläggande för strategi i förvaltningsarbetet är att flytta fokusering på IT-systemet till 
fokusering av IT-systemets stöd för hela affärsverksamheten. Det är viktigt att tänka på 
affärsförvaltning istället för förvaltning. Inom förvaltningsstyrning är det verkliga problemet att 
det inte finns någon som har det yttersta ansvaret över exempelvis förvaltningsobjektet, budget, 
prioriteringar, gränsdragning mellan utveckling och förvaltning. (Nordström & Welander, 2002) 
 
Traditionsmässigt har underhållet av system alltid skötts av IT-avdelningen. IT-avdelningen har 
själva tagit på sig hela ansvaret. De har även tagit hand om styrningen där beslut om vilka 
ändringar som skall göras och hur mycket resurser som skall läggas på underhållet. IT-
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avdelningen har helt enkelt tyckt att det varit onödigt att de verksamhetsansvariga ska vara med 
och besluta om sådana självklara frågor. IT-avdelningen har ibland sett underhåll av system som 
något nödvändigt ont som det har gjorts så lite som möjligt av. För att minska problemet med att 
förvaltningen inte fungerar speciellt bra, har det på senare år varit vanligt att försöka få ett 
närgånget samarbete mellan användare och IT-tekniker. Det har dock misslyckats. Det 
samarbetet måste påbörjas och stödjas på alla nivåer inom verksamheten, från ledningen ner till 
användare. (Berndtson & Welander, 1991) 

6.4 Organisation som delsystem 
Termen organisation kan ha flera betydelser i detta sammanhang men vi kan isolera två 
huvudspår. För det första kan man i en abstrakt systemteoretisk mening avse de relationer som 
råder mellan systemkomponenter och delsystem. Varje delsystem har en inre organisation och 
enskilda delsystem har en organisation mellan varandra. För det andra menar man dock ofta 
något mer handfast med termen organisation än det som beskrivits ovan. Man talar om 
befattningsbeskrivningar, ansvarsområden, informationsvägar, platta och hierarkiska 
organisationer, målsättningar och policy mm. (Rollenhagen, 1997) 
 
Organisationer är sociala uppfinningar, det vill säga att de har skapats av människor för vissa 
ändamål i ett givet kulturellt och historiskt sammanhang. Eftersom en organisation avspeglar den 
tidsepok i vilken organisationen skapats, kommer också organisationen alltid att vara föråldrad. 
Exempelvis kan vissa avdelningar i ett stort företag ha tillkommit vid en tid då dessa fyllde ett 
behov men har sedan levt kvar som rester i organisationen. Organisationen är med andra ord 
öppna system som ständigt genomgår förändringar. Många verksamheter uppvisar tydliga rester 
av sin historia och dessa rester är inte alltid ändamålsenliga i nuläget. En fundamental egenskap 
hos en god organisation är således att kontinuerligt bedriva självkritik. (Rollenhagen, 1997) 
 
Ett andra typiskt kännetecken för organisationer är att de uträttar arbete. Med hjälp av personella, 
tekniska och andra resurser söker organisationen att förverkliga uppsatta mål. För att en 
organisation skall överleva måste den dock ta hand om framtida situationer. En organisation 
måste följaktligen ha en handlingsberedskap och kunna ändra sig själv när nya situationer eller 
omständigheter påkallar detta. På sätt och vis är en organisation i detta hänseende lik en individ. 
Genom att försöka se in i framtiden kan man förbereda sig på vad som kan komma att hända. 
(Rollenhagen, 1997) 

6.4.1 Målbaserad organisation 
Organisationer är bundna av ekonomiska hänsynstaganden i och med att de dels måste ha 
ekonomiska resurser för verksamheten och dels för att de ofta strävar efter ekonomisk vinst. 
Målkonflikter kan lätt uppkomma mellan kvalitet och produktivitet. Även här kan vi se likheter 
mellan en organisation och en individ. Den enskilda individen söker också att balansera så att de 
är produktiva samtidigt som trygghet och säkerhet måste garanteras. Utifrån en sådan 
utgångspunkt är ett typiskt kännetecken för organisationer att de lever i en ständig konflikt 
mellan olika målsättningar och där optimering blir ett nyckelbegrepp för att organisationen skall 
överleva. Modern organisationsforskning har också mer och mer uppmärksammat att 
organisationer innehåller konflikter och paradoxer och att detta förmodligen är en helt naturlig 
konsekvens av att människor skapar komplexa system. En organisation måste vara beredd på att 
tackla vardagliga psykologiska och sociala problem. Detta är en viktig insikt vilket leder till stora 
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konsekvenser när det gäller organisatorisk utformning. Det är dock viktigt att påpeka att 
organisationer är mer än summan av dess ingående individer därför att organisationer, som 
påpekats ovan, innehåller element av sin egen historia. (Rollenhagen, 1997) 
 
Den stora utmaningen mot klassisk organisationsteori kom under slutet av tjugotalet med 
upptäckten att organisationer har en informell struktur som handskas med vardagliga 
psykologiska och sociala frågor. Man såg att organisationens arbetssätt kontrolleras av en mängd 
informella regler och attityder som inte står i befattningsbeskrivningar eller officiella 
målsättningar. Det blev klarare att effektiviteten i hög grad kunde kopplas till motivationen hos 
arbetstagarna och att ett effektivt ledarskap drastiskt kunde höja motivation och därmed 
produktivitet. Det finns en viktig aspekt för företag att inse att kvalitetssystem i stor grad är 
beroende på medarbetares attityder som ytterst bestämmer och påverkar kvaliteten. 
(Rollenhagen, 1997) 

6.4.2 Projektorganisationen 
I ett modernt verksamhetsperspektiv är projekt en ny benämning på arbete i matrisorganisationer. 
Dessa organisationer kännetecknas av personer som under relativt fria omständigheter arbetar 
med att lösa specifika problem. Metoden att jobba i projekt under relativt lösa organisatoriska 
former har spridit sig till flera verksamheter än de som kännetecknas av innovativ verksamhet. 
Ett vanligt förfarande är numera att man skapar temporära projektorganisationer utanför linjen i 
annars byråkratiska organisationsmodeller. Detta förfarande kan vara förknippat med svårigheter 
eftersom konflikter kan uppstå mellan linjen och den temporära organisationen. Tillfälliga 
matrisorganisationer kan också upplevas som ett hot mot ordinarie verksamhet. Att upprätta 
styrgrupper kan utgöra en barriär mot att projekt far iväg mot ohanterliga former och kan också 
fungera som ett instrument för att chefer ska kunna behålla viss makt och kontroll över 
verksamheten. (Rollenhagen, 1997) 

6.4.3 Öppna organisationssystem 
De teorier som fokuserat sig på organisationen som ett öppet system betonar vikten av att 
organisationen kommunicerar över sina systemgränser. Dessa teorier framhåller också vikten av 
att organisationen kontinuerligt inhämtar kunskap utanför organisationen och att denna kunskap 
ligger till grund för hur organisationen agerar. Organisationen tränger sig in i omgivningen 
utanför genom att människor för med sig värderingar från organisationen och på samma sätt tar 
folk med sig värderingar, attityder och beteenden in i organisationen. Två grundläggande 
delsystem anses utgöra organisationens primära systemkomponenter, nämligen det tekniska 
organisationssystemet och det sociala organisationssystemet. (Rollenhagen, 1997) 
 
Det tekniska organisationssystemet består av hårdvaror, procedurer, metoder, regler och program 
med vilka människorna framställer och hanterar produkter. Det sociala organisationssystemet 
består av de människor som hanterar det tekniska systemet. Det sociala systemet består också av 
sådana saker som roller, auktoritets-strukturer, karriärmöjligheter, kommunikationsstrukturer, 
inlärningsstrukturer etc, vilka tillsammans sätter en scen för hur människorna agerar med hjälp 
av det tekniska systemet. (Rollenhagen, 1997) 
 
Det socio-tekniska systemet beskriver samverkan mellan det sociala och det tekniska systemet. 
Eftersom det tekniska systemet och det sociala systemet påverkar varandra ömsesidigt är det 
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viktigt att organisationen utformas så att denna samverkan optimeras. Detta innebär att 
organisationen när den skapas eller förändras bör ta hänsyn till de begränsningar och 
förutsättningar som råder för både det tekniska och det sociala systemen. I verkligheten är det 
dock ibland så att man utformar en organisation så att människorna tvingas anpassa sig efter det 
befintliga tekniska systemet. Ett mer systemergonomiskt tänkande är dock på uppsegling det vill 
säga att tekniken utformas först och främst utifrån mänskliga behov och kunskap om mänskliga 
förutsättningar. Detta sammanfaller även med beskrivningar av det tekniska/organisatoriska 
imperativet och det växelverkande perspektivet av Melin (1998) i kapitel 4. (Rollenhagen, 1997) 
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7 Fallstudie 
Fallstudieobjektet beskrivs genom en kort beskrivning av företaget och genom intervju-
sammandrag från de roller som intervjuats i verksamheten. 

7.1 Företaget 
Fallstudieföretaget är ett företag i en koncern med åtta dotterbolag. Företaget är fokuserat på att 
leverera profil- och kampanjprodukter till företag och organisationer som syftar till att stärka 
verksamheters varumärke och kampanjer. Företaget säger sig vara en aktör, ett ”Business to 
Business”-företag som tillhandahåller, inte bara produkter utan även tjänster för 
marknadskommunikation för andra företag. Företagets inriktning har gått från att vara en profil 
och presentreklamsäljare till att vara en komplett leverantör som kan stärka ett företag eller 
organisations tydlighet vid kampanjer, utseende och attityd. Företaget har idag säljkontor runt 
Sverige och ett huvudkontor i Östergötland där även ett centrallager är lokaliserat.  
 
Från moderbolaget i koncernen har företaget kontakt med och utnyttjar vissa resurser som IT-
avdelning, ekonomiavdelning, produktionsavdelning och logistikavdelning. Verksamheten 
betalar en fast summa till moderbolaget för att få tillgång till denna resurs. 

7.2 Roller 
De roller som följer är intervjuade utifrån att vi vill undersöka så stor del av verksamheten som 
möjligt. I varje roll kan det finnas flera personer som kan inneha samma roll men som inte 
automatiskt har exakt samma arbetsuppgifter. Informationen i detta kapitel ligger tillgrund för de 
grafer som redovisas i kapitel 8.5 och den läsare som på ett mer översiktligt sätt vill förstå 
verksamheten kan istället välja att studera verksamheten genom dessa grafer. Den läsare som vill 
sätta sig in i verksamheten på ett grundligt sätt kan med stor behållning läsa följande referat från 
intervjuerna.  

7.2.1 Rollen VD 
Högsta strategiska rollen i verksamheten utgörs av en VD. Personen upplever sig däremot att i 
ett mindre företag fungera som en ”smörjkanna” för verksamheten då personen vill ge stöd och 
support till dem som operativt arbetar i organisationen. Personen önskar att den ännu mer skulle 
vara operativt längre fram i kundmötet men finner sig ofta själv vara en problemlösare. 
Problemlösningen är att se till att någonting som gnisslar ordnas, det kan vara allt ifrån 
personfrågor, till IT-stöd eller till samtal med en leverantör som inte fungerar. 
 
VD är ytterst ansvarig vilket betyder att om problem blir så stora att befattningshavaren i 
organisationen känner att den själv inte riktigt reder ut det eller behöver stöd eller support så 
kontaktas VD:n. Personen upplever detta som ganska svårt då man inte alltid har förståelse för 
helheten eller alla känslor under resans gång. Detta innebär att VD:n skall fatta ett beslut eller 
trycka till på en sakfråga på en relativt kort och komprimerad information. VD:n upplever att 
olika medarbetare är olika duktiga på eller angelägna om att man har en fortlöpande information 
inom respektive område. Personen upplever att det är en stor del akut problemlösning i dennes 
dagliga arbetsuppgifter. VD:n vet inte varför det blir så mycket problemlösning, men att det kan 
bero på att det är en lite organisation eller att det beror på dennes sätt att vara. VD:n försöker 
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som ledare att få folk att fatta beslut och ta ansvar och känna befogenheter så att VD:n inte så 
ofta behöver vara den som går in eller är den som ska komma med svaret. Personen känner att 
medarbetare använder VD:ns roll som ett bollplank för att testa sin lösning och för att få den 
godkänd. Ofta vet medarbetaren vad den egentligen skulle vilja göra men man vill ha ett 
godkännande för det. Detta är något som VD:n säger att den försöker arbeta med. Att få alla 
medarbetare att känna att de har sanktion och förtroende att inom sitt område lösa situationen. 
VD:n anser att medarbetare väldigt sällan kan förvänta sig att VD:n har en lösning, eller att det 
är VD:n som skall komma på alla idéer. Skulle det vara så anser VD:n att man då har fel 
medarbetare på den platsen. Personen nämner att det inte är någon idé att komma med ett IT-
problem, av teknisk art till denne. På sakfrågan vad något får kosta kan VD:n däremot ta beslut 
om. Inom vissa områden är det lättare att ha en egen uppfattning men oftast så tror VD:n att 
själva lösningen nästan alltid finns hos medarbetaren.  
 
Personen summerar sin roll som att vara ledaren, att vara den som är ledande och hjälper till men 
samtidigt trycker ut besluten ut i verksamheten så lång det någonsin går. VD:n säger att det inte 
är så lätt att veta var de här gränserna går i en organisation. Det handlar om spelsinne och 
förståelse för vad som är viktigt men nämner samtidigt att man faktiskt kan ha olika 
uppfattningar inom organisationen. VD:n är den som får det att gnissla så lite som möjligt mellan 
människor i organisationen både teknisk och praktiskt. Att inte peta på detaljnivå utan att få folk, 
medarbetare att fatta sina beslut utifrån de ramar som de har i verksamheten. När organisationen 
inte fattar bra beslut så beror det på ”luddiga” ramar eller avsaknaden av tydliga rutiner för när 
ansvaret går över från en roll till en annan.  
 
VD:n nämner att det svåraste men samtidigt det roligaste i dennes roll i verksamheten är att få 
medarbetare att känna trygghet i vad de skall göra. Att vara överens om arbetsbeskrivningar och 
arbetsuppgifter. Att fördela ut förtroende till roller att de kan ta beslut i det som berör deras 
position. Detta anser VD:n är ibland lite taget för givet från dennes sida men att det i 
organisationen varierar i hur personer uppfattar att de kan ta egna beslut. Detta kan bero på 
tidigare arbetserfarenhet från deras sida och om de är vana vid ett öppet ledarskap.  
 
VD:ns roll har ändrat karaktär under de senaste åren. Verksamheten startades upp för ca fyra år 
sedan och då var företaget bestående av två personer, VD:n och en Inköpare/Projektledare. Detta 
gör att VD:ns roll har under tiden fler personer anställts skiftat från att vara operativ till att mer 
idag ha ett övergripande strategiskt ansvar. Under dessa år har även företaget fusionerats med ett 
annat företag vilket har lett till verksamheten har ändrat karaktär och därmed har även VD:ns 
uppgifter ändrats. I början nämner VD:n att arbetsuppgifterna var bredare med bland annat 
försäljningsansvar. Idag har verksamheten anställt en försäljningschef och att VD:n istället har 
mer ansvar för att kostnader totalt håller sig till budget. Att inte behöva ta hela ansvaret för 
försäljningen anser VD:n ha avlastat, så att VD:n istället har kunnat fokusera på att skapa rutiner 
för att lyfta organisationens möjligheter att nå försäljningsmål.  
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Samarbete 
Under intervjun nämner VD:n att det finns många personligheter in om verksamheten och att det 
är en förutsättning för att få rätt personer på rätt plats. Även om VD:n säger att det finns personer 
som den kanske inte skulle fira semestern ihop med så är dessa människor ytterst effektiva och 
gör vad de skall på sin position i verksamheten. I en verksamhet är det viktigt att ha en förståelse 
för eller insikt om att organisationen behöver olika personligheter i olika roller och med olika 
kompetenser.  
 
Beskrivning av verksamheten 
VD:n anser att verksamheten har en tydlighet. Att inom koncernen fokusera på sin marknad som 
utgörs av att sälja profil- och kampanjprodukter som är varumärkesstärkande till juridiska 
personer och organisationer. VD:n anser att de har en mycket definierad roll och specificerad 
målgrupp. VD:n nämner att med koncernens varumärke i ryggen så har verksamheten en stark 
marknadsposition och att de har gått ifrån en omsättning på 10 miljoner första året till 85 
miljoner förra året. VD:n säger ”Utifrån att vi har lokala kontor, vi finns där kunderna är. Vi har 
ett tydligt erbjudande, vi har bestämt oss för vad som gör oss unika gentemot andra konkurrenter. 
Vi kan komma med egenproducerade varor som vi håller på lager. Vi kan leverera 
märkesprodukter och vi är snabba i steget. Vi har haft ett bra erbjudande, vi har varit väldigt 
tydliga. Vi har marknadsfört oss konsekvent utåt sett. ” 
 
Mål 
VD:n nämner att ett mål är att företaget skall uppfattas som marknadsledande i sin bransch. 
Målet innebär att när folk pratar om produkter och tjänster som höjer varumärket då vill man att 
deras företag ska vara ”top of the mind”. Att verksamheten skall vara den som håller i taktpinnen 
och att den uppfattas som marknadsledande, inte nödvändigtvis i omsättning men att de ligger 
högt på rankningen med det upplevda värdet för kunden. Att företaget skall leda utvecklingen, 
det nämner VD:n som riktigt häftigt att nå. VD:n nämner även att företaget skall bli en aktör på 
den europeiska marknaden.  
 
De kvantitativa mål som VD:n nämner finns specificerade i en  flerårsbudget med en plan för hur 
verksamheten skall öka i omsättning och i intjänad förmåga. År 2008 skulle de enligt plan 
omsätta 200 miljoner och sätta av 8 %. Främst, nämner VD:n att det handlar om att leverera ett 
resultat, att det finns pengar på sista raden. Inte bara en omsättning utan att verksamheten skall 
tjäna pengar också. Målet för det här verksamhetsåret (2005) att verksamheten skall få till ett 
positivt resultat. Detta nämns som det absolut viktigaste.  
 
Styrkor 
VD:n säger under intervjun att deras styrkor i verksamheten är deras kunnande i 
handelsproduktion, vilket stärks i deras starka koppling och närhet till koncernen. Verksamheten 
har en finansiell styrka och en uthållighet som även den kommer från koncernen. VD:n nämner 
att det finns mycket kompetenta medarbetare, goda säljare, människor som förstår kundens 
behov. Verksamheten har dessutom en erfarenhet i att sedan 1987 producera 
varumärkesstärkande produkter till små och stora företag. Detta medför att, enligt VD:n, att de 
kan ta vilket konto som helst utifrån den kunskap som finns i verksamheten. Det anses i 
verksamheten att det är en styrka att de har kunnat vara nära kunden och att kunna ge support 
över hela landet.  
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Problem 
VD:n nämner att de har genomfört en analys av verksamheten och ur den har de isolerat några 
problemområden. Problemområden är inte prioriterade utan nämns utan inbördes ordning. Dessa 
är: 
 

• Verksamhetens geografiska spridning nämns som ett problem utifrån svårigheten att hålla 
ihop organisationen. En svårighet i att skapa en intern ”vi-känsla”. VD:n säger att det är 
svårt att skapa en gemensam plattform då det finns personer inom organisationen som 
sitter ensamma på ett kontor och att det blir många och långa resor för att underhålla 
dessa kontakter.  

 
• VD:n säger att det finns ett problem med att göra lönsamma affärer. Det har emellanåt 

inte funnits säljare som varit riktigt duktiga affärsmän. Att vara affärsmässiga i sitt 
arbete.  Verksamheten styr med ett sortiment, en prisbild och ett marginalkrav. Det finns 
en önskan om att personal skall jobba efter det men ibland kanske det finns skäl till att 
avvika ifrån dem och att därigenom vara affärsmässig. Ibland är det till och med lämpligt 
att säljare skall ta mer betalt utifrån situationen eller att ibland bjuda på en frakt för att få 
någonting annat av kunden. Att säljare i sitt arbete är dynamiska och flexibla för att 
uppnå en bra helhet. Det nämns att inte alla säljare har haft den här affärsmässigheten. 
Säljarkompetensen och affärsmässigheten har inte varit så bra som vi önskat. VD:n säger 
att detta med affärsmässigheten påverkar effektiviteten och att många små kunder 
inverkar negativt på produktiviteten i verksamheten. Verksamhetens kundstruktur utgörs 
av femton kunder som står för 50 % av omsättningen och drygt 2000 kunder står för 
resten av omsättningen. Balansen mellan den lokala marknaden och den 
storkundsförsäljningen är inte bra. 

 
• Problemet som nämns med att verksamheten har många kunder som gör mindre affärer, 

är att det administrativa arbetet inte står i proportion till utfallet. Varje liten affär kostar 
en viss summa för att genomföra och är det för många och för små så är det olönsamt. 
Verksamheten har valt att inte se dem som olönsamma kunder även om de i realiteten 
påverkar marginalerna negativt. VD:n säger att när de skärskådar kundstocken så finner 
de att det är ett praktiskt problem att upprätthålla alla de kunder som inte köper 
tillräckligt stora volymer och att det tar resurser från personal som arbetar med mer 
lönsamma affärer.  

 
• Verksamheten har inte arbetat i samma IT-system som koncernen. Inom verksamheten 

finns det två olika IT-system som kunderna fördelats på beroende på omsättning i inköp. 
Verksamheten har fördelat mindre kunder på system-F och större på system-I. Varorna 
för båda kundgrupperna finns däremot i båda IT-systemen. Detta nämner VD:n som 
ohållbart i längden och att det ställer till problem. Systemanvändningen benämns som 
tungrott och svåröverskådligt. VD:n nämner att de inte vet hur många timmar det rör sig 
om i veckan eller per år men att det säkert handlar om en eller två tjänster som 
verksamheten skulle kunna spara om de hade haft smidigare och bättre system. Dels finns 
det parallella IT-system inom verksamheten och sedan finns det ingen koppling till 
koncernens IT-system. Det nämns att konsekvenser bland annat blir att en vara kan finnas 
på tre olika lagerställen inom verksamheten och koncernen. Dessa lagersaldon 
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kommunicerar inte med varandra. VD:n säger att ”Det vore inte helt orimligt att man 
hade en lagerplats för den här varan och att vi båda skulle kunna komma åt den.” Vidare 
säger VD:n att det blir lite besvärande om vi inte internt börjar prata om hur det fungerar.  

 
• Något som nämns som ett problem är att verksamheten trots att den tillhör en stor 

koncern är att den inte haft någon stordriftsfördel. Verksamheten har inte lyckats ta del av 
eller fått uppmärksamhet från avdelningar inom koncernen på ett tillräckligt enkelt sätt. 
Sedan nämns det av VD:n att den interna organisationen inte arbetar så effektivt som de 
hade kunnat gör då de varit splittrade mellan att serva de två olika kundgrupperna 
samtidigt och med samma personal.  

 
• Det sista problemområdet beskrivs som att det finns svårigheter med att sälja från det 

ordinarie sortimentet. VD:n säger att de inte har varit tillräckligt duktiga på eller varit 
tillräckligt skarpa på att hålla sig till det framtagna sortimentet. Varje gång verksamheten 
springer utanför det egna sortimentet påverkar det många av verksamhetens delar. Det 
sägs under intervjun att VD:n accepterar en viss mån av avvikelser för att få sälja men att 
de nu har gått för långt, och att de skulle ha varit mycket hårdare.  

 
Värdering av verksamheten 
VD:n nämner att de i verksamheten i allmänhet använt ganska traditionella ekonomiska termer 
som omsättning och resultat för att värdera verksamheten. I IT-systemen sammanförs kunder 
under olika intäktskonton och poster på utgiftssidan. Det nämns att det är svårt att få reda på hur 
lönsamma kunderna är i förhållande till vilka resurser de använder. Det finns önskemål om att 
bättre kunna följa upp försäljningen utan att det blir för krångligt rent administrativt. En vilja om 
att hitta enkla tal som kan visa på hur mycket kunden ger verksamheten i förhållandet till vad 
verksamheten ger i kundvärde. VD:n vill kunna veta var  ”break even” går för att ha en Key 
Account, en inköpare, 30 % på kundtjänst, eller till och med en utesäljare som skall serva en 
kund. Detta analysarbete nämns som något verksamheten måste bli bättre på. Verksamheten har 
en ”magkänsla” för vilka kunder som är goda kunder och därmed lönsamma men att det saknas 
bevis på detta i form av konkreta fakta, enligt VD:n. 
 
Den bokföring, som VD:n beskriver under intervjun baseras på att varje lokalkontor är ett 
kostnadsställe. Genom detta kan verksamheten mäta varje marknad vad de genererar för pengar 
och vad de kostar.  På storkundsförsäljningen sammanförs alla kunder och deras inköp går in på 
samma konto så verksamheten vet inte hur mycket av summan som en specifik kund ger. Det går 
genom att kontrollera hur mycket som har fakturerats men detta måste utföras manuellt och 
verksamheten har inte möjlighet att kontrollera hur mycket resurser de har förbrukat, 
markandsföringsinsatser, trycksaker, representation, personal mm. VD:n benämner bokföringen 
som ”En summa intäkter och en summa utgifter”. Konteringen av fakturor sker utav koncernens 
ekonomiavdelning. Där anser VD:n att verksamheten bör bli mycket bättre på att mäta och att ha 
en plan och ett mål för att analysera verksamheten.  
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En fråga som VD:n själv ställer är om när en kund måste vara lönsam för att verksamheten inte 
skall halta. Det upplevs kanske att det kanske inte är rimligt att de ska vara lönsamma det första 
året. En av verksamhetens kunder ”Hotellkedjan” kommer inte att vara lönsamma första året. 
VD:n säger att när verksamheten väl har investerat i IT-system och webbshopar för en kund så 
måste verksamheten någon gång kunna hämta in vinsten. VD:n säger att verksamheten måste bli 
effektivare men att det är en grå uppfattning om vad effektivare är. 
 
En annan aspekt som nämns är att verksamheten inte alltid får högsta prioritet varje dag och 
uppmärksamhet bakåt i huset (koncernen) varje dag. VD:n säger att den ekonomiska ekvationen 
blir skakig och att riskpremien för verksamhetens drift får anses som ganska hög. VD:n nämner 
att det är på de sista kronorna som man tjänar pengarna och när de kommer så kan de bli mycket 
bra. Det gäller då att justera i sin kostnadskostym, för att få de där kronorna på toppen. Skulle 
man inte nå dit så har verksamheten fortfarande samma bemanning, samma lokaler och samma 
varulager och det är det som slår hårt på verksamhetens lönsamhet. 
 
Styrning av verksamheten 
VD:n säger att verksamheten sätter upp kvantitativa mål som kommer från ägare om vad 
verksamheten skall bidra ekonomiskt med i koncernen. Det tas beslut i styrelsen om vad målen 
skall vara på avkastning och vad som skall verksamheten skall fokusera på. Den styrelse som 
nämns är den för koncernen och uppfattningen där är att om verksamheten tjänar pengar så är det 
bra, om verksamheten inte gör det så betraktas den som ett problem. I detta förhållande nämns 
att företaget inte är så viktiga inom koncernens verksamhet. Samtidigt som det är en styrka att 
tillhöra koncernen så kan det även upplevas som ett problem. Det som handgripligen utgör 
verksamhetens styrning sammanfattas i en handlingsplan och blir i realiteten en marknadsplan 
och en fastlagd budget.  
 
Strategi i verksamheten 
VD:n nämner att verksamheten kan ha upplevts som vaga när det gäller fram till idag. För 
framtiden anser VD:n att det finns klara strategier om vad och hur de skall agera. VD:n säger 
”För den organisation som nu är kvar så behöver vi beskriva det på ett tydligt sätt så att man inte 
bara jobbar här för att vi skall uppnå 30 eller 40 miljoner utan för att det skall vara roligt, vi skall 
bli marknadsledande och testa nya saker.  Personalen skall känna frihet och motivation för att 
kunna arbeta. Idag anser VD:n att det finns ett dokument med en vision, en affärsplan, en 
marknadsplan och en budget. Genom detta anser VD:n att det finns en styrning. På frågan om 
VD:n anser att visionen och styrningen har nått ut i organisationen och använts i det dagliga 
arbetet svara han:  ”Den styrning som används mest i det dagliga arbetet är att man in på 
individnivå tittar på försäljningen, hur går min försäljning mot budgeten? Detta skapar ett tydligt 
styrverktyg. Där anser jag att vi har en nästan extremt tydlig budget som vi kan följa upp in i 
minsta detalj.” 
 
Ansvar i verksamheten 
VD:n anser att det går att kan dela upp ansvar i två delar. Rent generellt så anser VD:n att den 
blivit lite besviken på hur just ansvarsdelen tas upp ute på fältet av säljare. VD:n säger att det är 
mycket lättare för säljare att ställa krav på verksamheten i form av lön, bil, kontor och annat, än 
att följa upp en kampanj, att fylla i en undersökning, som i regel är ganska enkla saker som man 
helt enkelt har varit för dålig på. Om det finns uppgifter som har sagts skall utföras till ett visst 
datum är det i bästa fall hälften av säljarna som har skickat in den. För VD:n handlar detta om 
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personligt ansvar. Att om man på ena hållet ställer krav på en ibland en absurd servicenivå, på de 
centrala resurserna, och att man sedan inte får riktigt samma nivå på service tillbaks så kan man 
till och med anse att det är oprofessionellt. När det gäller den andra delen med ansvaret att 
företräda företaget, att sköta sina kunder, att följa klädkodex och andra saker som att sköta sina 
arbetstimmar mm, har personalen VD:ns fulla förtroende.  
  
Användning av IT-system i verksamheten 
Inom verksamheten nämns det att man arbetar i flera miljöer, programvaror och i flera IT-system 
vilket av VD:n kan vara ett problem om man ser på det i ett högre perspektiv. VD:n upplever att 
inget av de IT-systemen som verksamheten har är egentligen byggt för verksamheten. Det är ett 
äldre koncernsystem eller i bästa fall ett något nyare koncernsystem. Båda har sitt ursprung i 
detaljhandeln även om IT-system F egentligen är ett lagersystem. Det uppges att det påverkar att 
IT-systemen behöver fixas med i hanteringen samt att de inte är särskilt användarvänliga. Det 
finns även en del buggar i systemen. Detta är något som verksamheten har fått arbeta med ett 
antal gånger de senaste åren. Det upplevs som att det är ett generellt problem att det inte finns ett 
datorstöd som är anpassat till verksamheten.  
 
IT-systemen skall stödja en affärsprocess som är ganska invecklad. Verksamheten utgörs av 
försäljning av en produkt som ofta ska förses med någon typ av förädling, för att sedan 
transporteras till en kund. Det finns en stor komplexitet att få det att fungera i ett datasystem och 
att få alla aktörer att trycka på rätt knappar i rätt ögonblick. Verksamheten har ett visst 
kontrollbehov av att veta, var varan är.  Om alla aktörer utför rätt handlingar under processen så 
vet verksamheten att det fungerar men det kräver lite energi. Det framkommer att det blir 
problem om aktörer inte in- eller utkvitterar varan fast den fysiskt har passerat kostnadsstället.  
Behovet av kontroll i kombination med IT-system som inte riktigt stödjer processen utgör ett 
problem. Det finns även en aspekt som VD:n nämner, att det är människor som är uppkopplade 
till IT-systemen som inte är anställda av verksamheten. De är underleverantörer eller egna 
företagare som inte är anställda för att de är jätteduktiga på IT eller på att trycka på knappar hela 
dagarna. ”De är väldigt skickliga på att förädla, trycka eller brodera varor. Ofta så skyr de dessa 
personer datorer och vi kräver att de varje dag skall vara inne i IT-systemen och ange att varan är 
på rätt ställe och det på rätt tid.  
 
IT-strategi 
VD:n nämner att det inte finns några formulerade eller dokumenterade IT-strategier i 
verksamheten. Det sägs att IT ska ”hjälpa oss i vardagen och ge oss glädje” och inte bekymmer. 
Verksamheten har en strategi för sina kunder, sin marknad och sina varor men det finns däremot 
inte en uttalad IT-strategi enligt VD:n. Det finns heller ingen IT-strategi inskriven i 
verksamhetens handlingsplan. 
 
Styrkor med IT-system 
VD:n säger att IT-systemen ger verksamheten snabb information och det gör att den kan 
samverka bättre. I ett kundvårdssystem så upplevs det finnas mycket bra information. VD:n 
nämner att det kunde vara ännu mer om verksamheten var lite mer disciplinerade att föra in 
uppgifter om aktiviteter, kunder, adresser, kontaktpersoner och alla de affärer de gör. Då skulle 
statistiken kunna mätas varje dag om vad verksamheten för att ge ytterligare information och 
beslutsunderlag. 
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Problem med IT-system i verksamheten 
Det som VD:n nämner när det gäller problem med IT-system är att de skulle vara mer anpassade 
till hur verksamheten gör affärer. Att IT-systemen skulle stödja det arbetssätt som verksamheten 
köper och säljer produkter. Det finns ett omvänt förhållande till hur den processen ser ut om man 
jämför företaget med koncernens affärsprocesser. Om koncernen är produktstyrd så är den 
undersökta verksamheten marknadsstyrd. Detta avspeglar sig i verksamhetens IT-stöd som inte 
fullt stödjer denna process och det är lite därför verksamheten jobbar kvar i system-F då det 
stödjer oss bättre än vad exempelvis koncernsystemet skulle göra.  
 
Annat som nämns av VD:n som problem med IT-system, är de olika gränssnitten i system-F och 
system-I. VD:n skulle uppskatta en mer användarvänlig datormiljö från det som man ser på 
skärmen till att det inte skall behövas så stor kunskap om olika knapp-kombinationer. Det 
uttrycks som, om användaren inte kan vissa kommandon så kommer man ingen vart i system-F.  
VD:n säger att IT-systemen inte är sammankopplade med det ekonomisystem som koncernen 
använder och att detta påverkar kvalitet eller möjligheten till att de kan få statistik på försäljning, 
lager och andra uppgifter från IT-systemen. Detta leder till att verksamheten måste be 
avdelningar i koncernen om hjälp eller själva dra ut statistik manuellt för att kunna få aktuell 
information från IT-systemen. 
 
Förvaltning och drift av IT-system i verksamheten 
VD:n anser att det är lite varierande kvalité på förvaltningen av IT-system beroende på vilket 
system som avses. På system-F blir förvaltningen bara sämre och sämre i och med att 
verksamheten är en de få i koncernen om att använda det.  Det anges att inte alla i koncernens 
IT-support kan hantera system F, utan att det endast är några få som har den kompetensen. På 
koncernens IT-avdelning ligger fokus på modernare IT-system och det kan bli ett problem för 
verksamheten i framtiden.  
 
VD:n nämner ytterligare att de får slåss för den IT-utveckling som verksamheten behöver. Det 
anses inte helt lätt att få det som verksamheten behöver. I vissa avseenden kan verksamheten 
ligga före koncernen när det gäller till exempel e-handel och webbshopar som kan bli aktuella 
för koncernen i en nära framtid. Om koncernen planerar e-handel för sina kunder, så kräver 
verksamhetens kunder e-handel, enligt VD:n. Där ligger företaget före koncernen anser VD:n 
och verksamheten har ”plogat” en del åt det som kan komma att göras på koncernen så 
småningom.  
 
Det finns en intern otydlighet i vart pengarna för utveckling och förvaltning ska tas ifrån. VD:n 
säger att det finns en avgift till koncernen för att få tillgång till IT-avdelningen men det framgår 
inte vad som ingår i IT-stödet och hur mycket utveckling som verksamheten själva ska 
budgetera. I denna fråga säger VD:n att de inte är tydliga, varken inom verksamheten, på IT-
avdelningen eller av ekonomichefen på koncernen. Det uppges att verksamheten upplever en låg 
ersättning för IT-stöd överhuvudtaget och i förhållande till den avgift som betalas till koncernen. 
Det uppges finnas en osäkerhet i vad som ingår i stödet och när det uppstår ytterligare fakturor 
från IT-avdelningen för vissa uppdrag?  Denna uppfattning delas däremot inte med personer från 
IT-avdelningen enligt VD:n. Här anges av VD:n att det finns både organisatoriska och praktiska 
problem med att återuppehålla kompetens med det IT-stöd som verksamheten har. 
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IT-system 
VD:n nämner att de inte gör någon egentlig värdering av sina IT-system, annat än att 
verksamheten blir frustrerad och förbannad när något händer med dem. När något av IT-
systemen ligger nere i exempelvis två dagar så betyder det ett visst antal pengar i utebliven 
handel på bland annat e-handelsplatser. På webbhandelsplatserna möjlighet att se statistik på 
antal som varit inne kontra hur många som har köpt, vad de har köpt och snittordervärden. 
Denna information kan vi använda oss av i organisationen för att skapa beslutsunderlag och öka 
motivation i marknadsföring.  
 
VD:n säger att utan IT i verksamheten så finns det ingen verksamhet. IT är helt enkelt oumbärlig 
för att driva verksamheten. VD:n frågar om det finns något alternativ? Skulle verksamheten 
utföra arbetet endast med telefon, penna och papper så skulle tempot sjunka dramatiskt. 
Resultatet skulle definitivt bli långsammare men om det skulle bli kvalitativt bättre eller sämre 
det vet inte VD:n. VD:n uppger att IT-systemen betyder mycket för verksamheten men säger 
samtidigt att man inte har någon beredskap för att hantera risker med IT-systemens drift. VD:n 
säger att ” Vi klarar oss inte utan IT, så enkelt är det”. 
 
Förändringar i verksamhet 
VD:n säger att förändring är något som alltid pågår, oavsett om vi vill det eller ej. Allt förändras 
hela tiden och det är det enda man kan vara säker på. Troligtvis kommer förändringstempot i 
organisationer, bland kunder att bli ännu snabbare, det är något som VD:n tror på. Det märks i 
den makrovärld vi lever i att det går så otroligt snabbt. Så är det och det gäller för allting och det 
kommer gälla för IT-stödet också. Vi kan önska nått idag och när vi behöver genomföra det är 
det säkert dags att börja nästa steg i samma process. VD:n är positiv till förändringar och att det 
inte går att undvika att förändras, det är inbyggt med förändring i alla organisationer.  
 
VD:n säger att det som behövs i verksamheten är användarvänligare system, och att IT-systemen 
måste fungera i en miljö. Att personal kan hantera kunder, ekonomi och orderläggning på ett 
sådant sätt att de inte behöver hoppa mellan tre eller fyra olika IT-system, så som vi måste göra 
idag. Det är det absoluta målet att det blir en naturligare del i hela verksamheten. VD:n säger att 
det är viktigt att se möjligheterna och vara vaken på att det kommer att gå mycket fortare än vad 
man tror.  
 
Kommunikation i verksamheten 
VD:n säger att information och kommunikation är den avgörande delen för att om det blir bra i 
verksamheten eller inte men att det är svårt att hantera. Det upplevs som otroligt svårt att veta att 
man kommunicerar på rätt sätt vid rätt tillfälle. De kommunikationsformer som främst används 
är personliga möten, telefon, fax och e-post. E-post beskrivs även som en stor arbetsbelastning 
av VD:n då det tar en stor del av den tid som finns tillgänglig i arbetet. 
 
Inom verksamheten används ett veckobrev där det sker en envägskommunikation från ledning ut 
till all personal. Dessutom hålls månadsmöten på huvudkontoret där all personal i huset får 
information och kan ställa frågor mm. Med det anser VD:n att verksamheten gör vad som kan 
förväntas. Det svåra är all kommunikation och information som verksamheten ska se till att 
förmedla till och från alla i projekten. VD:n nämner att det har missats att informera exempelvis 
kundtjänst om saker som bestämts tillsammans med en kund. Komplikationer om det specifika 
och vilken information som är relevant och hur mycket man ska kommunicera med alla parter.  
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Den erfarenhet som VD:n nämner är, att all personal i alla företag känner att de får för lite 
information. Det finns däremot ett uttalat ansvar att söka information inom verksamheten, vill 
man veta något uppmanas man att fråga. Koncernen är extremt öppen med information ända ner 
på siffernivå. Verksamheten försöker att inte vara hierarkiska utan att hålla en rimlig 
kommunikationsnivå men att det ibland är svårt. Det är mycket e-post som skickas inom och till 
verksamheten och det är något uppfattningen om e-post som har blivit ett gissel inom 
verksamheten. Detta baseras på, att så fort man skickar e-post så finns det en förväntning eller 
åtminstone agerar avsändaren som om mottagaren läser det i samma stund men så är det i 
realiteten inte. För VD:n personligen kan det handla om dagar som den inte är har tillgång till e-
post för att denne är ute och reser. Idag är det alldeles för enkelt att lägga ärenden i andras knän 
utan att denne har chans att opponera sig. VD:n säger att man skulle behöva göra något åt detta 
inom organisationen. 
 
När det gäller att hämta och få information så kan det ske genom koncernens intranät både om 
verksamheten och om koncernen i stort om man vill veta vad som händer där. Inom 
verksamheten kan man i system-IK som är ett kundvårdsprogram, se alla kunder, alla affärer och 
alla i personalen kan se alla kontaktpersoner och aktiviteter. Vill man söka den typen av 
information så finns den tillgänglig för alla hela tiden. VD:n säger att man har uttalat inom 
verksamheten att de förväntar sig att anställda söker information. Det är ingen giltig ursäkt att 
säga att man inte visste, vet man inte var man kan hämta informationen så får man fråga. Detta 
har verksamheten och koncernen som policy, att det ska ligga i medarbetarens intresse att söka 
information. Det finns så mycket information som ska fram att det inte går att skicka allt till alla.  
 
VD:n nämner att det är viktigt men som varit lite otydligt på storkundsnivå, att tydligt tala om i 
verksamheten vilka som arbetar med vilka kunder. Här skulle man kunna bilda små e-
postgrupper och snabbt kunna få ut information om det har hänt någonting. Det här tror VD:n 
kan underlättas genom att personal finns på ett kontor och därigenom vinna mycket tid och 
snabba upp kommunikationsvägarna. VD:n anser att det är viktigt att arbeta närmare varandra 
och därmed förstå varandra. 

7.2.2 Rollen Key Account  
Rollen benämns idag Key Account, eller storkundssäljare och den intervjuade ansvarar i dag för 
stor kunden ”hotellkunden” och ser till att de ska må bra. Denne ansvar också för mindre kunder 
men fokus ligger på hotellkunden. Key Account jobbar för att skapa nya kontakter och i detta fall 
på projekt ”Hotellkunden”, en ny person eller en annan marknadschef som till exempel jobbar på 
Hotellkedjan kan vara en ny kund. Stora kunder har ofta en stor marknadsavdelning som täcker 
olika marknader och kontakter kan knytas med flera av dessa personer. Det gäller att bredda 
kontaktytorna för vad är det som säger de kontakter verksamheten har idag finns kvar morgon? 
Verksamheten blir väldigt sårbar om kontakten endast består av en person. Detta är en stor del av 
rollen som Key Account, att skapa kontakter och bredda dem kontinuerligt. Tittar man på de 
andra kunderna handlar det om att underhålla dem med verksamhetens katalog, kampanjer och 
att föra dialoger med dem för att få nya konton. Under resans gång fokuseras vissa kunder mer 
eller mindre beroende på lugna perioder, just nu är det stort fokus på Hotellkedjan på grund av 
ett uppbyggnadsskede men i lugna stunder finns det tid för andra kunder. Erfarenheten från att ha 
drivit ett stort konto kommer till stor användning för att kunna trycka på rätt knappar i processen 
med att knyta upp nya storkunder och vad som är viktigt för att få ett avslut och köp.  
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Från verksamheten är målet med rollen Key Account att dra in stora kunder. När nu Hotellkedjan 
är etablerad kan tid läggas på att arbeta med andra stora kunder. Information sparas som det är 
nu lite här och där! Verksamheten har inget ställe där filer ska sparas. Det kan sparas hos 
inköparen, varumärkesstrateg och Key Account. Information sparas på datorerna. Det har sagts 
att information ska sparas på ett och samma ställe men än så länge har det inte blivit av. 
Information delges mellan rollerna och sparas enskilt på flera ställen samtidigt. För att samla in 
information skickas mail till den person man behöver information av.  Verksamheten har på 
produktnivå system-F som inte inköparen jobbar i, utan bara Key Account, säljare och kundtjänst 
använder. Där finns exempelvis artiklar, priser och lagersaldo. Key Account har tillgång till 
system-I- säljstöd medan kundtjänst sitter med hela system-I.  
 
Försök har gjorts för att ta fram offertmallar tillsammans med Hotellkedjan för att kunna 
uppträda professionellt mot dessa. Bortsätt från det har det inte bedrivits något utvecklingsarbete 
inom ramarna för rollen Key Account. Det har varit mycket att göra och kommer nu när det 
blivit lite lugnare i maj, juni att titta på det som gjorts för att bedöma vad som varit bra och 
mindre bra. Det har varit lite av att släcka bränder med småsaker som krävt uppmärksamhet för 
att få kunden nöjd. 
 
Det finns inga dokumenterade rutiner för rollen Key Account Hotellkedjan specificerar däremot 
vad som skall göras, vad en order och bekräftelse ska innehålla. Denna gjordes tillsammans med 
kunden och det är bara en Key Account som arbetar med den.  
 
Arbetsuppgifter 
Som key Account startar processen i regel om att man får nys om eller har information att det är 
en upphandling på gång eller att en kund skall köpa in grejer. En Key Account bearbetar 
potentiella kunder och får då ibland chansen att vara med i upphandlingar. Genom nätverk eller 
koncernen fås information och kontakt med kunder. Då startar en process som innebär att en 
massa frågor ställs och frågor besvaras om verksamheten. Denna lämnas in på ett specifikt datum 
och är då med i upphandlingen. De sållar sedan ut de som skall vara med i finalen och en Key 
Account är med och stödjer säljare i processen. Alla upphandlingar ser olika ut, ibland är det 
bara pris som gäller annars kan det vara produkt eller bara information hur företaget fungerar, 
referenser och vad verksamheten står för. Det är två som träffar kund, säljare och Key Account. 
Ibland är VD: n med eller säljchefen som antingen är försäljningschef eller inköpare beroende på 
i vilket skede som mötet gäller. Olika roller är duktiga på olika saker och kompletterar varandra. 
 
En Key Account tar kontakt med potentiella kunder och tar reda på vad de vill veta om 
verksamheten. Offentliga upphandlingar finns ibland på nätet och då tas kontakt med dem för att 
skapa en relation. Därefter bildas en projektgrupp, där antingen VD: n eller försäljningschefen 
normalt ingår, som analyserar vem som ska göra vad. I projektgruppen ingår dessutom säljare, 
storkundssäljare/Key Account, en inköpare och eventuellt en från den grafiska avdelningen. 
Tiden för analysen är antingen lång eller kort men det är viktigt att inte göra långbänk av det. I 
regel blir de saker bäst när man handlar på intuition istället för många om och men i en lång 
process. Långbänken med Hotellkedjan som pågick i tre månader är undantaget som bekräftar 
regeln. 
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Det en Key Account/storkundsäljare ska jobba med är presentation och representation inte ta 
fram varor, leta/designa produkter. Det är viktigt att denne litar på dem som jobbar med detta 
och fokuserar på kunden. Produkter tas fram av inköp men idag görs det även av Key Account. 
Sedan är det grafikern som gör ett presentationsmaterial. Storkundssäljaren skall med detta 
material sedan göra en riktigt smakfull och säljande presentation.  
 
Efter att presentationen utförts besvaras frågor i upphandlingen. Ibland är det en sluten 
upphandling men målet är att alltid presentera en presentation av en offert. I stora upphandlingar 
sker upphandlingen i flera steg så olika saker presenteras exempelvis logistik, priser mm. Det är 
viktigt att stå fast vid det som tidigare sagts i vidare förhandlingar och det är kundansvariges 
ansvar. Key Account/Storkundssäljaren måste hålla koll, det är denne som är ytterst ansvarig, 
oavsett vad inköparen eller någon annan har gjort eller inte gjort. 
 
När verksamheten får ett kontrakt inkluderas någon eller flera personer från kund i 
projektgruppen. Ett sortiment arbetas fram av Key Account och inköpare, kundens behov 
kartläggs och enskilda produkter tas fram. Vi presenterar dem och beskriver skälen till 
sortimentet för kund och konceptet säljs in. Presentation är en viktig del i processen. Om kunden 
inte godkänner offerten startar säljprocessen och det kan gå några varv innan alla är överens. 
Detta har en storkundssäljare fått lägga mycket tid på, att lägga inköpsordrar på lagerhållet 
sortiment, inköp av produkter. Arbetet skulle kunna föras över till någon annan som har större 
fokus på inköp för att friställa tid för säljare att förbättra kontakten med företag och kunder. 
Detta skulle säkert generera mer affärer. 
 
Det är mycket frågor och svar under resans gång och det är viktigt att få kunden må bra och 
känna sig trygg. Storkundssäljaren har ett övergripande arbete med kundkontakter som skall 
samordnas både inåt i organisationen men även med externa leverantörer och interna/externa 
resurser som marknads- eller IT-avdelningen på koncernen. Key Account/Storkundssäljaren 
måste ha ett helikopterperspektiv på alla detaljer i ett större projekt. I dag finns inget riktigt 
helikopterperspektiv utan situationen jämförs med en brandkår. Det handlar om att släcka 
bränder här och där och hjälpa till där det behövs. Processen för Key Account tar slut när en 
order är lagd. Därefter ska frågor från kunden besvaras och nya projekt för nya eller befintliga 
kunder påbörjas. Det är viktigt för storkundssäljaren att vara insatt om det mesta som händer och 
verksamheten har möte med kunden en gång i veckan. 
 
IT-System 
System-F fungerar bra och information om pris, artiklar, inköpspris och lagersaldo kan fås från 
det. Ibland kräver kunden statistik och det kan inte systemet generera och det upplevs vara en 
brist. För att få fram statistik måste data manuellt letas fram ur systemet och det tar lång tid. Man 
känner ibland att det som saknas i system-F är att man kan exempelvis inte kan skicka en 
kundorder från systemet via e-post utan den måste skrivas ut den och faxas till kund. Trots 
bristerna i systemet så stödjer det arbetet för Key Account. 
 
System-I-säljstöd används till att föra in information om kund, föra in hur mycket verksamheten 
sålt till kund, endast i siffror (totalt belopp, inte vad vi har sålt till en kund). Det är inte kopplat 
till faktureringen utan bara siffror. Det är egentligen bara för statistik. Leverans/fakturaadress, 
kontaktadresser och om någon person slutar och vem vi har haft kontakt med förs in i IT-
systemet. Alla utskick som görs till kunder bygger på det som finns i systemet. Det är ganska 
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enkelt att exportera det till Word eller Excellfiler för mail-listor, utskick. Ledningen ställer krav 
på att informationen verkligen uppdateras och det blir mycket enklare om man skall göra ett 
utskick och tar informationen därifrån. System-I-säljstöd hjälper till att lagra information om 
kunder men det bästa vore att integrera de två programmen och ta det bästa från båda världar och 
stoppa in dem i en miljö. 
 
Styrkor 
Verksamheten har ett fruktansvärt starkt varumärke, bred kunskap om produkter, dels inom 
organisationen men även inom koncernen. Verksamheten är en stark samarbetspartner med kund, 
dels på det som görs, ta till exempel Hotellkedjan som har egen medlemstidning och kundklubb. 
Verksamheten har mycket sådana saker som gör att ett mervärde skapas och som gör att de väljer 
oss framför våra konkurrenter vilket är en klar styrka. Verksamheten har ett eget sortiment. Det 
är en sak som konkurrenterna inte kan erbjuda. Att kunna erbjuda snabba leveranser, 
leveranstiden är idag ett säljargument. Verksamheten har ett eget lager som medför att otryckta 
produkter kan levereras dagen efter lagd beställning. Det är en jättestyrka.  
 
Problem 
Key Account anser att företaget måste ha som mål att renodla de roller i verksamheten. En 
storkundssäljare skall dela med sig av erfarenheter det är inte det men det måste fokuseras mer 
på tid ute hos kunden. Att storkundssäljare givetvis har koll vad som händer inom hela projektet. 
Detta sker inte snabbt utan vi får helt enkelt jobba med det. Det måste vara målet. 
 
Storkundssäljaren lägger idag för mycket tid på produkter. Denne får enligt Key Account för lite 
tid för sin kund. Organisationen upplevs dessutom vara för utspridd, personalen sitter inte 
bredvid varandra utan det skickas e-post, talas i telefon och det blir ett hinder. Det skapas inget 
tryck någonstans. När man pratar om försäljning gäller det att skapa tryck, harmoni och glädje. 
Effektiviteten blir också lidande om projektgruppen är spridd och all information måste skickas 
via e-post, istället för att jobba tajtare ihop. Det är en negativ sak som behöver tittas över. ”Som 
jag känner det, jag vet inte vad ledningen känner men vi sitter för långt ifrån varandra. Jag skulle 
vilja att vi sitter tajtare”.  
 
Värdering av verksamhet 
Verksamhetsmålen handlar om försäljning och det finns en femårsplan. Jobbar man med 
försäljning så är det siffror som målen i regel är. ”Vi har väl sagt någon gång att vi skall jobba 
mer med system-I och koppla bort system-F.”  
 
Det finns inga utsagda mål hur säljare ska uppnå verksamhetsmålen men fokus måste ligga mer 
på större kunder. Nivån på våra kunder måste höjas. Verksamheten orkar inte nå upp till de höga 
målen genom att sälja jackor till förskolor. Fokus måste ligga på större kunder som omsätter mer 
pengar per år för att få harmoni och lugn i det hela. En affär på hundratusen kronor kräver 
ungefär lika stor arbetsinsats som en på fyra, fem tusen när man jobbar med förädling och 
sådant. Verksamheten måste ta fler större kunder för att ha en större massa att stå på, men 
kommer fortfarande alltid att vara beroende av små eller mindre kunder. 
 
Den största delen som Key Account skulle förändra om beslutet låg hos denne är att få 
storkundssäljaren att jobba med det den skall göra, det spelar ingen roll om man säger till en 
storkundssäljare, jobba med det här! Man måste få hela organisationen att jobba åt samma håll. 
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Organisationen måste bli tydligare med vad alla avdelningar skall göra, vad skall kundtjänst 
göra, vad skall inköp göra, vad skall grafiska avdelningen göra? Idag jobbas det lite si och så och 
då blir verksamheten sårbar. Resurser utnyttjas inte på rätt sätt. ”Det här låter lite negativt men vi 
är en bra bit på väg.” Alla parter har gjort en riktigt bra resa hittills men skulle kunna göra ett än 
bättre jobb om med ökad struktur. Det är viktigt att alla får tydligare roller i organisation. 

7.2.3 Rollen inköpare/projektledare 
Projektledare är även i vissa situationer inköpare, då verksamheten anpassar arbetet efter vilka 
kunder de jobbar med. Det som projektledaren gör är att ta fram en projektbeskrivning efter ett 
inledande möte som oftast görs av Key Account. Där tar de fram bakgrund, mål, syfte och 
tidsramar för uppgiften. Den får sedan alla berörda parter som vi har identifierat ska vara med i 
uppdraget runt kunden. De berörda är förutom inköparen/projektledarens roll, grafiker, säljare 
och i ett senare läge även kundtjänst. Här tar de fram en offert som består av grafiska bilder och 
beskrivningar av produkterna samt pris. Projektledaren har också en inköpsroll med att ta fram 
alla produkter och ha en idé om vilka produkter som ska vara med. Det finns tre personer på 
företaget som har samma roll som projektledare. Förhoppningsvis får de ordern och det beror 
mycket på säljaren som har den direkta kontakten med kunden. Projektledarens roll har ofta 
fokus på allt bakåt med fabriker men också internt så att projektet har alla bilder klara. 
 
Rollens mål 
På storkundssidan finns det inga specificerade mål för inköparen/projektledaren men annars 
finns det mål för en inköpare med täckningsbidrag och liknande. Inköparen sätter upp egna mål 
under varje projekt och nya mål utvecklas hela tiden. Det finns mål för inköparen/projektledaren 
roll som man tar för givet, saker som krävs för att jag ska utföra mitt arbete. 
 
Styrkan i Inköparen/projektledarens roll 
Projektledaren anser sig vara strategisk, noga och ordningsam och har en vilja att följa rutiner 
och sätter även upp rutiner. Det gör att man har en styrka och kontroll. I denna roll är det viktigt 
att komma på kreativa lösningar och då kan man ibland känna sig tyngd av att vara inne i svåra 
IT-systemen. 
 
Informationshantering 
Olika projektledare hanterar information olika. Projektledaren har en mapp på sin dator där den 
sparar all information. Informationen är mestadels i form av Word-filer och PowerPoint 
presentationer. 
 
Personlig utveckling 
I rollen som inköpare görs det omvärldsbevakning, undersöker leverantörer, går på kurser mm. 
Mycket beror på vilka kunder verksamheten har och framförallt så utvecklas man i sin roll 
genom arbetet. 
 
Arbetsrutiner 
De finns dokumenterade arbetsrutiner men följs inte helt eftersom varje projekt skiljer sig åt. 
Vad gäller rollen som inköpare finns tydliga rutiner på hur den ska genomföra sitt arbete. Som 
inköpare är det viktigt att rätt order förs in i rätt IT-system och att alla gör på samma sätt.  
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Inköparen/projektledarens beskrivning av verksamheten 
Det verksamheten framförallt gör är att vi säljer varumärkesprofilierade produkter till företag. 
Det innebär ett stort antal processer som administrativt liknar varandra men som vi anpassar till 
respektive kund. Det finns olika typer av uppdrag. Det ena sättet är att vi får olika uppdrag av 
våra kunder. Ett uppdrag till en kund kan vara att vi ska ta fram arbetskläder och eventmaterial. 
På ett projekt vi fått ett uppdrag att ta fram produkter som ska passa in på deras varumärke i form 
av giveaway. Verksamheten ska också ta fram arbetskläder. Giveaway innebär att ett företag 
stärker sitt varumärke genom att ge bort saker, en tändsticksask till exempel, med företagets 
logotyp. Dessa processer och analyser kommer att se annorlunda ut beroende på vad som görs. 
Nu finns det olika sätt hur kunder hanterars. Det kan komma en kund och som vill ha en leverans 
till ett visst datum där allt levereras vid samma tillfällar. Då säger vi OK och lägger en order, alla 
processer sker och sen är det bra. Sen kan det finnas en annan kund som vill ha produkter i form 
av giveaway och arbetskläder med den stora skillnaden att dessa ska ligga på en webbshop och 
samtidigt lagerhållas. Med lagerhållning menar vi att vi har en och samma produkt under en 
speciell tid. Då kommer det in en annan del av projekt där vi jobbar för att ha ett sortiment som 
ska hanteras lagermässigt. 
 
Internt pratar verksamheten om eventmaterial, om loggade respektive o-loggade produkter. Vi 
har lagerhållna produkter idag som också används på storkund. Vi har jackor som exempelvis 
storkund vill ha och det vi gör då är att vi applicerar en logotyp i Sverige. Det kan vara en liten 
kund också. Ibland säger kund att vi ska ha ett stort antal produkter, exakt sådana som vi har i 
lager, men de kan vänta så att vi kan applicera logotypen på fabrik. Då kan det vara så att vi 
köper in samma jacka igen för att tjäna in den kostnad som det kostar att applicera en logotyp 
och kanske att vi tömmer vårt lager. Det finns även lagerhållet och icke-lagerhållet. En produkt 
kan vara lagerhållen för att vi själva bestämt oss för att hantera den som en lagerhållen produkt 
eftersom det är många kunder som handlar av den. Det kan man se ur storkundsperspektiv också, 
säg att fler av våra storkunder vill lagerhålla en och samma produkt och då kan man tänka sig att 
ha en buffert som många kunder plockar av. 
 
Produkter som lagerhållet eller icke-lagerhållet förädlas nästan alltid. Vid storkund upplever 
inköparen att det är väldigt ovanligt att produkter inte förädlas. Men vid småkund och vid gåvor 
är det inte alltid nödvändigt att sätta dit en logga eftersom den som får gåvan vet var den 
kommer ifrån ändå. Istället skickas det ofta med, exempelvis, ett julkort med företagets namn på. 
På så sätt kan man visserligen säga att det förädlas eftersom gåvan består av både en produkt och 
ett julkort. 
 
Storkund 
Det verksamheten räknar som en storkund är när kunden blir ett projekt. Så att den inte kan 
hanteras av enbart en säljare, utan det måste komma in en inköpare och då blir det ett projekt 
med flera variabler. Exempelvis när vi gör en analys av kundens varumärke och sedan 
sammanställer ett upplägg med en offert eller förslag.  
 
Det är olika i hur ordrar tas om hand i verksamheten. Anledningen är att vi kommer från två 
företag som sedan slagits ihop. Mycket varierar, att ibland får projektledaren ordern, kundtjänst 
ibland och säljaren ibland. Så där finns egentligen ingen konsekvent sätt för vem kunden ska gå 
igenom. På vissa kunder tar både säljaren och projektledaren in order. Kundtjänst hanterar alla 
order som kommer in från webben av enskilda ”Bankkunder”. 
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Med den kund som jag jobbar med, i projektet ”Nöjesparken” är vi strikta med vem som gör vad. 
Där tar inköparen inga kundordrar utan dom går bara genom säljaren osv. På ett projekt tar 
säljaren upp de flesta order men där arbetar säljaren även mycket med produkt och produktion.  
Inköparen nämner under intervjun att den upplever att det har sprungit iväg lite för mycket i 
verksamheten. Inköparen säger att de inte arbetar konsekvent utan att det är personligt hur de 
jobbar i projekten. Om projektet ”Nöjesparken” berättar inköparen att de sköter det helt utan att 
blanda in kundtjänst vilket ur ett perspektiv är dumt då de istället borde hantera utleveranser och 
lägga in kundordern i systemet. 
 
Mål 
Inköparen nämner att det finns en affärsidé om vad verksamheten ska göra, uppdelat på vad 
storkund, det vill säga projekten ska göra och en vad den lagerhållna delen i verksamheten ska 
göra. Sedan finns det mål på vad verksamheten totalt ska omsätta och kosta. Detta kontrolleras 
varje månad, hur verksamheten ligger till. Det finns även mål på fem års sikt vad gäller 
omsättning, kostnader och förtjänst. Det arrangeras en ”kick-off” en gång i halvåret där en 
målplan presenteras och offentliggörs. Det är olika mål beroende på vilka kampanjer som 
planeras. Det målplanen innehåller är framförallt ekonomiska och produktmässiga mål. Exempel 
på produkter som ska stå för försäljningen och vilka kunder som ska stå för intäkterna.  
 
Det finns ingen sammanflätad bild vad verksamheten ska sträva mot, utan det är upp till var och 
en, men säljarna är duktiga att ta till sig kampanjer. Inköparen nämner att verksamheten har ett 
problem med att de inte får med sig alla i organisationen. 
 
Styrkor 
Vi är riktigt bra på produkter, inköp och kanaler för inköp, få en bra produkt till ett bra pris. Vi är 
också bra på att vara en liten trevlig organisation som vill vara våra kunder till lags och se till att 
våra kunder får bra service. Men jag upplever att vi får jobba lite för hårt internt, med att det ska 
flyttas en massa information från en massa ställen.  
 
Problem 
Först så är det att verksamheten inte har ett integrerat IT-system utan flera som inte samverkar 
med varandra, det andra är att det finns avvikelser i hur projekt drivs, en driver på ett sätt medan 
någon annan driver på ett annat sätt det. Det kan vara fundamentala saker som att skriva en 
projektbeskrivning. Det är svårt för grafiker som ska jobba med alla personer, när både 
projektledare och säljare alla gör på sitt sätt. Säljaren är kundansvarig och ser till att skapa nya 
affärer och förhandla priset med kunden och komma fram med argument till att kunden ska välja 
företaget som leverantör. I huvuddrag handlar det om att integrera IT-systemen med 
verksamheten och undvika avvikelser i verksamhetens arbetsrutiner. 
 
Arbetets innehåll 
Det som sker när en inköpare/projektledare kopplas in är att man genomför en analys av kunden, 
det kan även vara så att jag har träffat kunden i ett tidigt stadium. Efter analysen sker ett 
offertarbete. I analysen kommer vi ofta fram till hur behoven ser ut, det vill säga vilka produkter 
eller tjänster vi ska erbjuda kunden, priser etc. Om det är en tjänst vi ska erbjuda kunden, är det 
en vanligtvis en webbshop och i så fall bestäms vilken typ av webbshop. När vi pratar om 
produkt pratar vi också om design. När vi har tagit reda på allt sammanställer vi det i ett 
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dokument till kunden. I det kombinerar vi våra styrkor i det här specifika tillfället. Exempelvis 
trycker vi inte på fördelar med att ha en webbplats om det inte är något som kunden önskat. I 
sådana fall kanske vi bara nämner att vi erbjuder tjänsten. Det sammanställda dokument som går 
till kund är en offert. En offert består oftast av tre delar nämligen argument, produkter och 
skisser/design. 
 
Antingen så blir det ett ja eller ett nej och det är något som vi försöker påverka så mycket som 
möjligt. Vi försöker vara med vid presentationen eller träffa kunden. Det är ofta som kunden 
justerar sina behov under tiden, ibland stämmer inte analysen helt men förhoppningsvis får vi ett 
ja. Får vi däremot ett nej får vi börja om från början igen. Möten med kunder innebär alltid att vi 
behöver förhandla, presentera och påverka. Om det blir ett ja får vi in en order från kund. Kanske 
inte på allt som vi hoppats på, det kanske har skett någon förändring och då löser vi det. Det kan 
liknas vi ett förändringsarbete.  
 
Orderarbete 
Nu när kvantiteterna är klara och vi är överens om priset och leveranstid drar orderarbetet igång. 
Det inköparen gör då är att man pratar med alla aktuella leverantörer och lägger ordern. Med 
ordern ingår en skiss. Skissen beskriver produkten i detalj. Leverantören får också färgprover. 
Inköparen ritar skissen i ett program som heter Corel Xara. Man använder också Word och 
Excell. Ibland kommuniceras det med leverantören genom att vi skickar dessa via e-post. Själva 
ordersystemet som vi använder är system A. En order består av information till en leverantör, 
vart produkterna ska skeppas och olika villkor. Inköparen skriver också in vad det exempelvis 
ska stå på tvättrådet. Fax och DHL är vanligast vad gäller att skicka in en order men det går 
också bra att e-posta det till leverantörer. 
 
Orderbekräftelse är i Wordformat och det är den som inköparen måste skriva om vilket denne 
personligen tycker att man borde kunna använda system-A för att få fram ett underlag. Man kan 
också tycka att den borde kunna bli en kundorder. Det som är lurigt är att alla order skrivs på 
engelska, men om man skulle använda den som orderbekräftelse skulle man kunna använda 
information som kvantiteter osv. Det vore bra att det kunde gå att skriva om i systemet då 
kunden inte alltid vill ha sin orderbekräftelse på engelska. När man lägger in en produktionsorder 
i system-A måste man skriva den på engelska till leverantören och då överförs det engelska 
produktnamnet till system-F efter överföringen. Detta innebär att de svenska kunderna får 
namnet på engelska eftersom vi inte kan döpa om artikelnamnet. En bra funktion vore om en 
artikel både kunde ha ett svenskt och ett engelskt namn, att man exempelvis kunde välja. 
 
Det finns någonting som kallas för en gröning. Och gröningen ligger bakom röding och där får 
man reda på exakt vad detta har kostat i fraktkostnader. För än så länge har vi bara kalkyler på 
vad frakten kostar. I det här läget, måste inköparen gå in och kolla om, frakten kanske kostar 
3.04, då måste inköparen gå in och skriva 3.04 i systemet och exportera om ordern från system-A 
till system-F. Samtidigt som Inköparen lägger in den i bevakningsmallen så gör man en export 
till system-F. Så nu är ordern i system-F. 
 
Inköparen kan ändra i system-A och exportera om och om igen. Så länge inte godset är 
inkvitterat och man skickar prover till kunden när man exporterat ordern. Säger då kunden att 
storleken inte är rätt och att det ska vara fler detaljer exempelvis, då blir det ett nytt pris. Det är 
ofta så att vi får godkänna förändringar som denna men då blir det ett nytt pris och då är det bra 
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att kunna gå tillbaks och ändra priset i ordern och exportera den igen. På samma sätt fungerar det 
när man får rödingen och gröningen så stämmer inköparen av igen i ordern om man verkligen 
har exporterat in rätt underlag, det vill säga rätt frakt, rätt pris och rätt tullar. Nu för tiden 
exporteras alla order om eftersom det skall finnas exakt rätt frakter i systemet. 
 
Test av produktion 
Sedan får inköparen en orderbekräftelse från leverantören och när man fått den så skickas det en 
ny orderbekräftelse till kund och till säljaren för att stämma av. Den görs i Word vilket inköparen 
upplever som trassligt, eftersom man har lagt in informationen i system-A. Det vore bra om 
system A kunde generera en orderbekräftelse. 
 
Efter att orderbekräftelsen har skickats till kund följer inköparen upp alla steg med proverna. 
Antingen känner kunden ett stort förtroende för oss och kräver inga prover eller så skickas dem 
till kunden för godkännande. Det sker hela tiden förändringar och det är ett arbete som aldrig 
riktigt blir klart. Ibland är det så att kunden ändrar sig efter att varorna satts i produktion.  
 
Och testningen utförs av koncernens produktionsavdelning men i vissa extrema fall sker det 
externt men det är väldigt ovanligt. Om produkten inte motsvarar våra krav så påverkas 
leveranstiden.  
 
Inköparens roll är att driva på fabrikerna att hålla den förutbestämda leveranstiden som de 
garanterat oss men att samtidigt få med sig kvalitén på produkterna. Första steget i processen är 
att underleverantören ska beställa alla accessoarer etc. När färgen väl är godkänd börjar 
produktionen av material. När proverna med accessoarerna är klara börjar produktionen att sy 
ihop allting. Då ska varorna packas och märkas, därefter skickas varorna till våra anvisade 
fraktbolag. 
 
Leverans av produktion 
När det närmar sig leverans av produktion så ska inköparen se till att alla originaldokument, 
exempelvis de som krävs för att tulla in en vara, finns. När en order blivit godkänd måste 
inköparen säkra valutor. Efter orderläggning så säkras valuta och en Letter of Credit (LC) 
öppnas. För det måste vi ha ett underlag så att koncernens logistikavdelning ska kunna göra 
detta. Inköparen lämnar samtidigt ett underlag till koncernens testavdelning och det sker 
parallellt med valutasäkringen. Sen läggs ordern i en bevakningsmall vilket utgörs av en Excell-
fil. Eftersom verksamheten har mängder av order så skulle man inte kunna följa dem annars. Där 
kan inköparen varje vecka se hur varje order ligger till.  
 
Vid leveransen ska inköparen säkra att alla papper är inne och att logistikavdelningen får dem. 
Inköparen nämner att den alltid ber leverantören att faxa in det till logistikavdelningen. I vanliga 
fall, vill inköparen att dessa ska skickas direkt till logistikavdelningen men i 40 % av fallen gör 
leverantören inte det eftersom de haft kontakt med inköparen hela tiden, så vill de skicka dem till 
denne i alla fall. Fast man säger att ska skicka dem till en specifik person på en specifik 
avdelning men ändå så får inköparen i 40 % av fallen dessa dokument ändå. Då måste man se till 
att lämna dom rätt. Men i 60 % av fallen så lämnar leverantören dokumenten till rätt person.  
 
Inköparen är ansvarig för att godset ligger på rätt flyg eller rätt båt och att alla originaldokument 
som krävs för att ta in godset finns. Inköparen är också ansvarig för att de hamnar på 
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logistikavdelningens bord. Därefter får inköparen dem i vändande post med ett rött försättsblad 
och då kallas den för ”röding”. Då ska inköparen kryssa i att priset stämmer och exakt hur de är 
packade. Inköparen måste godkänna att varorna tullas in och betalas osv. 
 
Intullning 
När varorna tullas in ska de sedan skeppas till vårt lager. Den kopia som går till 
logistik/lageransvarig skickar den vidare till lagret. Vår logistik/lageransvarig på verksamheten 
arbetar inte med samma sak som koncernens logistikavdelning. Logistikavdelningen tar in 
godset i landet och gör allt sånt medan verksamhetens logistik/lageransvarig bevakar att det 
hamnar på rätt lager. Det har hänt att godset hamnat på koncernens lager, vilket inte är rätt ställe. 
Därefter kommer godset in och då har de fått underlaget som logistik/lageransvarig ska ha faxat 
till lagret som då har ordern, ordernumret och packlistorna. Lagret kan då räkna av och kolla så 
att allt stämmer. Inköparen är ansvarig för ordern. Om det inte stämmer med vad vi fått från vad 
leverantören så ber vi lagret att räkna om. Detta utgör ungefär 50 % av felkällorna. Om det 
fortfarande inte stämmer kommer logistik/lageransvarig tillbaka till inköparen och säger att det 
inte stämmer. Då kontaktar inköparen leverantör och förklarar läget. Parallellt med att inköparen 
kontaktar leverantören kontaktar logistik/lageransvarig koncernens logistikavdelning. Ibland kan 
det vara så att en hel kartong är borta och då känns det mer som om det är borttappat än att det 
skett nått fel från leverantören. 
 
Betalning av produktionsorder 
Betalning av produktionsorder drar vi på oss när vi öppnar LC. Men alla order går inte via LC 
utan det är endast mellan 40 –50 %. De andra går via DP, (Document Payment), och då betalar vi 
när dokumenten visas upp och det sker vid tullen. 
 
Lagerhållning av produktion 
Antingen ska varorna lagerhållas eller så ska de gå till kund och det kan vara till flera olika 
leveransställen. På endera vis informeras kunden om att varorna är hemma, även om de ska 
lagerhållas. De som berörs av ordern ska informeras och det kan vara säljare eller kundtjänst 
beroende på vem som hanterar ordern. Det finns ingen bra rutin för det. Logistik/lageransvarig 
meddelar inte av sig själv när varorna är inne. Har inte man sagt till innan att man behöver 
meddelas så meddelas man inte. Om inköparen inte säger något så kommer varorna att ligga kvar 
på lagret. Om inköparen har meddelat att varor ska gå till kund, då måste en kundorder läggas in 
i IT-systemet. Antingen så tillhör varor en kund och då fylls bara lagernivån på med respektive 
vara. I det andra fallet så måste någon lägga in en kundorder. På det som exakt har kvitterats in 
på lagret lägger vi en exakt kundorder på. Då skrivs den ordern ut, där vi skriver att den här 
ordern med exakt de här kvantiteterna ska levereras ut till den här adressen. Då skrivs en 
packlista ut på lagret och så packar dom det. 
 
In/utkvittering 
Säljaren eller kundtjänst lägger en kundorder. På storkund är det ofta kundtjänst som gör det men 
på vissa projekt är det säljaren som gör det. På storkund så lägger kundtjänst ordern till 90 % av 
fallen. Inköparen skriver inga kundorder. En kundorder kan läggas in i systemet under loppets 
gång men det påverkar inte processen förrän nu. Kundordern måste finnas och då generar den en 
plocklista på lagret. Med den kan lagret arbeta och packar efter. Detta är inget som inköparen 
ansvar för. När varorna är packade klistras det blanketter på som skrivs ut av systemet packsoft. 
Inköparen kan också använda packsoft om man vill skicka ett godkännande av produkt till 
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kunden. Packsoft används för att skriva ut adresslappar. Det som lagret också gör är att dom 
kvitterar in/ut godset i IT-systemet. Lagerkillarna packar, kvitterar och skriver ut adresslappar 
och det är parallella processer som pågår. När lagerkillarna kvitterar ut varorna generas en 
faktura som koncernens ekonomiavdelning skriver ut och skickar till kunden. Packningen kan 
vara komplex om kunden inte ska ha alla varor till en och samma adress utan, i ett projekt har vi 
en kund där ordern ska fördelas till hundratals olika adresser.   
 
IT-system som används för in/utkvittering 
Det är i system-F som varorna kvitteras in normal sett. Så länge det är den här typen av kund, 
och då pratar vi om en produktionskund. När vi pratar om en lagerhållen kund som beställer via 
sin webbshop förs det in i system-I men det är inget som jag i min roll har någon större 
erfarenhet av. 
 
Fakturahantering 
Företaget har 20 dagars betalningstid men det är ofta någonting som kunden förhandlar om så det 
är inte ovanligt betalningstiden är längre. Hantering och bevakning av fakturor sköts av 
koncernens ekonomiavdelning.  
 
Varianter av handlingar i verksamheten 
Det är olika men den största varianten är beroende av vad kunden begär. Det är den vanligaste 
anledningarna till olika varianter av handlingar. Antingen är det lagerhållna produkter eller inte 
lagerhållna produkter. En annan anledning till att saker inte följer rutiner är den mänskliga 
faktorn. Man vill lösa en uppgift på ett sätt som man tycker känns smidigt och då blir det ofta fel 
med exempelvis rödingarna och en inkvittering och framförallt med packningen. Om någon 
börjar hitta på saker i de här processerna med prover och inte ber leverantörerna att skicka 
dokument som saknas osv. Då ställer det till mycket problem för dom som ska ta vid. Inköparen 
ser med andra ord två orsaker till att det uppstår varianter av handlingar. Ett, man hittar på egna 
lösningar och Två, att en kund önskar någonting initialt, alternativt att en kund ändrar sig.  
 
Värdering av verksamheten 
Vi värderar inte arbete direkt men vi värderar det vi ger till våra kunder såsom offerter och hur 
dessa presenteras till kund. Systemet är lite trassligt men jag tycker inte att det är så trassligt om 
man bara följer en rutin, det vill säga att man gör saker i rätt ordning så är det inga konstigheter. 
Önskan vore att det kunde ske i ett system, det pratar vi ofta om men vi gör ingen rättvis 
bedömning 
 
IT-system 
Inköparen tycker inte att IT-systemen samverkar med varandra. Just nu finns det inga rutiner på 
hur dokument ska sparas som exempelvis en projektmapp utan var och en sparar sina egna 
dokument. IT-systemen hjälper mig i arbetet genom att man kan lägga in information som 
bibehålls som i system-A till exempel. Däremot måste man ändå manuellt lyfta information från 
ett system till ett annat, annars tycker jag att systemen hjälper mig för det finns hela tiden ett stöd 
i processen. Det är dock alldeles för många system. Man kan känna att det finns brister i vissa 
projekt där verksamheten ska skicka ut extremt många orderbekräftelser. Inköparen tror inte att 
det skicka någon orderbekräftelse till dom så där stödjer inte systemen tillräckligt eftersom man 
måste skriva manuella orderbekräftelser. Ibland är det långa ledtider mellan kundorder till 
leverans men ibland är det korta ledtider kanske på en månad. Så innan vi kommit dit så är 
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produkterna på väg hem. Där har vi ett stort problem som inte går att hantera på ett bra sätt. 
Inköparen nämner att det vore bra med ett IT-system som var integrerat i verksamheten och då 
även med ekonomiavdelningen, logistik, förädlare och lager.  

7.2.4 Rollen Grafiker 
En grafisk formgivare arbetar framförallt med tre saker. Det ena är, att när en produkt ska säljas, 
att visualisera den produkten i form av en skiss. Skissen tas fram i ett illustrationsprogram för att 
göra den schystare och lite mer säljande än en om den vore handgjord. Det är ett steg, om 
kunden köper produkten är nästa steg att hjälpa till när någon behandlar logotypen. Där jobbar 
verksamheten lite olika beroende på vem det är som har uppdraget, en projektledare/inköpare till 
exempel sköter mycket själv medan vissa andra projektledare/inköpare sköter mindre själva och 
beroende på så finns den grafiska formgivaren där och kan ta fram en skiss på hur produkten ser 
ut och här ska den inte vara säljande utan här ska den vara så detaljerad som möjligt för här är 
det en leverantör som ska se den och denne är inte intresserad av att det är schysst ljus. Denne 
vill se detaljer som var sömmarna går och var logotypen ska sitta. Detta kallas av den grafiska 
avdelningen för en instruktion. En instruktion anger vad det är för original som hanteras, är det 
en brodyr eller är det ett tryck samt dess. Sen finns det också ett ”Art Work” och det är arbetet 
med logotypen, den kan då vara färgseparerad och behandlas på olika sätt för att få bästa möjliga 
resultat. Det är viktigt att kunden skickar en schysst logga i form av en vektoriserad EPS-fil.  
 
Här finns det en miljon olika konstellationer för vilken typ av att logga den grafiska formgivaren 
får och vad som ska göra med den och dessutom vem det är som ska göra jobbet. Det finns ett 
antal olika förädlare som trycker på eller broderar och de har olika förutsättningar så allt som 
skickas måste vara supertydligt.  
 
Ett tänkbart scenario är att kund har köpt produkter och vill ha in den på verksamhetens lager, då 
finns det lika olika varianter. Antingen går det direkt till kund vi har också fall där vi tar hem 
produkten på lager och sen så beställer olika avdelningar hos kunden via en webbshop till 
exempel. Det som de grafiska formgivarna då jobbar med kallas för säljstöd där, intressetvär att 
sälja så mycket som möjligt. Kund har nästan alltid problem med att få ut budskapet i sin egen 
organisation och det är därför viktigt att hjälpa kunden att sprida budskapet. Det kan vara i form 
av ett e-post, ett flygblad eller en broschyr som de skickar ut till sina anställda det kan vara hela 
sortimentet som verksamheten tagit fram och dessutom en tydlig beskrivning hur produkter 
beställs. Allting för att sälja så mycket som möjligt, det är syftet. Verksamheten har haft strategin 
att bygga webbshopar och med hjälp av enklare foldrar, styra kunden in mot webbshopen. Det är 
viktigt att försöka få den så slimmad som möjligt för att få så lite bearbetning för att få en 
försäljning gjord so möjligt.  
 
Webbshoparna ligger i säljstödsarbetet det är ett sätt att sälja och hjälpa kunden att sälja sina 
produkter och är den markant största delen. Dessa tar mycket av den grafiska formgivarens tid. 
Dels för att verksamheten inte haft någon annan som kunnat och vi har inte haft stöd från 
koncernens dataavdelning att ta fram dom här shopparna. Utifrån det har den grafiska 
avdelningen fått gå in och bli lite tekniska och i viss mån blivit en liten dataavdelning. 
 
Den grafiska avdelningen har inga uppsatta mål för vad de ska uppnå eller vad ska vi stödja 
respektive inte stödja, vad de ska ha kompetens på och i vilken riktning de ska sträva åt. Den 
grafiska formgivaren anser att verksamheten har en brist där, en ganska stor brist. Som det är nu 
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så tar de själva reda på vari behoven ligger, vad som behöver stöd och blir per automatik. Dennes 
arbetsuppgifter finns inte från organisationen dokumenterade men har själv skrivit ner dem och 
jag har gått igenom dem med VD: n som också godkänt dem. 
En fråga som den grafiska formgivaren ofta fått är, hur lång tid det tar att arbeta med 
bankkunden. Denne har arbetat fram nått dokumentera alla jobb av programmet Filemaker. Alla 
jobb får ett specifikt jobbnummer och det finns en ansvarig projektledare och en ansvarig 
formgivare för det och man beskriver vad som ska göras och hur lång tid det tar att göra jobbet. 
Det har inte funnits några tydliga krav att göra detta men känslan att det behöver göras har 
funnits med alla frågor som behöver besvaras. Programmet är högst primitivt men det fyller sin 
funktion, verksamheten kan ta ut statistik, få siffror på hur mycket tid varje kund tar och att det 
är enkelt att gå tillbaks och söka på gamla jobb.  
 
Arbetsuppgifter 
Den grafiska formgivaren får information via e-post, att någon ställer sig bakom ryggen och 
knackar eller från telefonsamtal. Det absolut första som görs är att lägga in jobbet i Filemaker. 
Utifrån det har listor skapats, ett jobb kan ha en status om det är pågående, vilande eller avslutat 
och i princip vilket innebär att aktuella jobb kan identifieras genom en snabbsökning. Säljare får 
inte kontakta den grafiska avdelningen utan att först fått ärendet godkänt av VD: n och det 
fungerar bra för stora jobb men den grafiska formgivaren tycker att det känns dumt att säga nej 
till ett tvåminuters jobb eller att bara prata med någon. Säljarna jobbar enligt den grafiska 
formgivaren väldigt olika, vissa vet vad denne gör och ringer ofta medan andra saknar förståelse 
och ringer nästan aldrig. Det är ofta små jobb som kommer till den grafiska avdelningen och det 
kan vara att konvertera en logga. Där har säljarna ett problem för de kan inte se en vektoriserad 
EPS-fil och kan inte se hur den se ut.  
 
Ofta vet inte den grafiska formgivaren exakt vad som ska utan det är först när ett möte initieras 
och det beslutas att en grej verkligen ska köras. Denne upplever sig sitta sist i processen 
(tryckaren är sist när en broschyr tas fram). Den grafiska formgivaren försöker alltid bli konkret 
och låsa upp tider i processen med deadlines och ansvarsuppgifter. Det kan vara att det ska 
skickas ut till 100 olika adresser och då måste någon ta fram adresserna och dom ska levereras på 
det här sättet och då sätter man ut en ansvarspunkt på det. Det är viktigt att få ner ansvarspunkter 
och deadlines av olika personer. Annars anser den grafiska formgivaren sig själv bli sittandes 
med dom. Om deadline är 1: a juni, måste det hända ett visst antal steg innan som ska klaffa. Fås 
material in sent ändras inte deadline utan då handlar det om att komprimera arbetstiden och göra 
ett dåligt jobb.  
 
Ett vanligt jobb som ligger på den grafiska avdelningen är att ta fram en broschyr. Det är ett 
säljstöd vars syfte är att marknadsföra sortimentet ute hos kunden. Bankkunden har många 
kontor ute i landet och vill ha ut en broschyr till samtliga. Den grafiska formgivaren tar fram 
syftet med broschyren, är det att få kännedom om sortimentet eller är det att locka kunden in till 
webben. Dels måste material från kunden fås in till en inledningstext som ofta säljaren, som har 
bäst kontakt med kunden, ansvarar för att få in. De kan prata med kunden och be dom skicka en 
text via e-post. Och då sätter den grafiska avdelningen upp en deadline för när den ska vara 
skickad. Nästa steg är att ta med alla produkter som finns med och då måste dessa fotograferas 
vilket den grafiska avdelningen gör. Om ett plagg som ska vara med i broschyren inte finns 
fysiskt på lagret eller på kontoret får den grafiska avdelningen information om att produkten på 
väg liknar en specifik lagerhållen produkten och skiljer sig para på några enstaka detaljer. Då 
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fotar de det plagget och genomför ändringarna manuellt i Photoshop. Produkttexterna fås från 
produktionsledaren eller säljaren. Därefter kontaktar den grafiska formgivaren tryckerier och 
kollar vad det kostar att trycka och letar efter den billigaste. 
 
När den grafiska formgivaren gjort en skiss som godkänts av denne tillsammans med säljare och 
kund kontaktas tryckaren. Skissen innehåller korrekt sidantal, hur många produkter som ska 
finnas med och vilka produkter som är viktiga respektive mindre viktiga. Utifrån denna 
information kan de ställa frågan hur mycket det kommer att kosta till ett tryckeri. Sen körs 
fotoprodukterna, de redigeras och texterna appliceras till rätt produkt och stycke. Det är en 
korrektursväng som är rätt avancerad, den går mot alla inblandade det vill säga säljare och den 
går mot slutkund också som ska godkänna att den ser schysst ut. Det som kan ses som enkelt 
men kan medföra att projektet blir försenat är att adresser vart varorna ska skickas saknas. Det är 
nästan alltid säljaren som tar kontakt med kunden och blir ansvarig för att kunden ger dessa. 
 
Idag har verksamheten två typer av webbshopar som kallas för stor och liten. Den lilla har ingen 
integration med affärssystemet den lilla utan generar ett e-post till den säljare som har kunden. 
Den är också billigare att ta fram och börjar närma sig gratispeng om man bortser från den 
grafiska formgivarens arbetsinsats. Det genereras ett e-post som går till kundtjänst från de stora 
webbshoparna när en order trasslar. Verksamheten får gissningsvis mellan 20-30 order per dag 
och en eller ett par gånger i veckan går några av de här snett av någon anledning och fastnar i 
systemet I och det genereras ett automatmail som säger att en specifik order har stannat, åtgärda. 
En kund har en storwebbshop som inte är integrerad med systemet I, så om någon lägger en 
order skapas en order i plattformen. Den ordern lyfts ut och stansas in, så det blir lite samma 
funktion som ett e-post men ändå inte. Det arbete som den grafiska formgivaren utför med 
webbshopparna är det man ser på webben, det grafiska gränssnittet.  
 
Webbshopparna administreras av verksamhetens grafiska formgivare som gärna vill att de ska 
vara levande. Det vill säga att framsidan och annat ändras ör att den ska kännas fräsch. 
Problemet är att verksamhetens grafiska formgivare är skyddade från omvärlden. De vet 
normaltsätt inte om det sker en kampanj på banken till exempel. Det är säljaren som har dom 
bästa kontaktytorna inåt banken som kan snappa upp att nu hände det här så nu kör vi den här 
kampanjen och beställt tio nya produkter som har med golf att göra. Banken kör en golfkampanj 
om två veckor då måste webbshopen andas golf och då måste säljaren initiera det. Men idag 
funkar inte det. Idag är det dålig uppdatering och det är en brist 
 
Webbshopen för bankkunden fungerar riktigt bra. Den kan skicka elektroniska fakturor vilket 
medför väldigt lite handpåläggning från vår sida. Så den skickar elektroniska fakturor till 
bankkunden på dom delar som kan ta hand om elektroniska fakturor. Beroende på vem som 
loggar in så skickar den antingen en pappersfaktura eller en elektronisk faktura. Nästa steg är att 
det skrivs ut en plocklista på Verksamhetens lager. 
 
IT-System 
Den grafiska formgivaren använder inte systemen F och A men upplever sig behärska I på grund 
av att när webbshopparna tas fram ställs det en massa krav på att det ska se ut på speciella sätt. 
Den intervjuade har också varit en slags ”super user” som testade när det implementerades i 
huset. Programvaran som den grafiska formgivaren framförallt arbetar i är Office-paketet 
Adobes produkter och 3d programmet Light Wave och Filemaker.  
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Styrkor 
Styrkorna i verksamheten är innehavandet av ett starkt varumärke och att det finns en schysst 
attityd att ingenting är omöjligt som denne tycker andas i företaget. Alla funktioner som finns 
kopplat till koncernen är också väldigt starka såsom dataavdelningen, inköpsavdelning, 
marknadsavdelning och logistikavdelning. Om verksamheten vore ett självständigt företag skulle 
aldrig den fina kompetensen som finns idag vara möjlig. Styrkan i rollen som grafisk formgivare 
är framförallt att kunna hjälpa till och få kunden att komma till ett köpbeslut och där finns hur 
mycket till som helst att göra.   
 
Problem 
Den grafiska formgivaren önskar att det kom mer förståelse och mer mål uppifrån på hur denna 
kan visualisera en produkt för att komma till köpbeslut. Som det ser ut är det ett problem för 
verksamheten eftersom det råder en risk att missa försäljning för att man inte kan övertyga 
kunden om vilken schysst produkt det är. 
 
För mig som roll blir det inte ett problem men som företag utifrån mitt sätt att se det finns det en 
risk att missa försäljning för att man inte kan övertyga kunden om vilken schysst produkt det är 
och utifrån det perspektivet är det ett problem. Informationsflödet ses som ett problem, att lämna 
uppgifter i tid och att ha förståelse för värdet av information. Det beror säkert på att alla har så 
himla mycket att göra. Säljaren har kontaktytorna mot kund så säljaren blir en kanal in med 
massor information men det finns en risk att säljaren blir ett filter. Säljaren kanske har jätte 
mycket att göra så säljaren sitter nästan och likt hjärtat pumpa in information på organisationen 
vad som händer. Det blir farligt om det stoppas för då minskar flödet. Den grafiska formgivaren 
har haft tankar i huvudet om att Filemaker-systemet skulle kunna vara någonting större och att 
det skulle finnas behov av att det skulle finnas nått större där alla kan hämta information. Det är 
många berörda i ett projekt och det behövs ett ställe där alla kan hämta och delge information 
kring ett och samma projekt. Anledningen är att alla ska få samma information, inte missa att ge 
information och dessutom kunna söka information. 

7.2.5 Rollen Logistik och Lageransvar 
Titeln är logistik och lageransvar men den största rollen i organisationen är säljsupport, det är där 
fokus ligger. Det gäller mest katalogsortimentet och att stödja säljarna. Logistiker har som det 
ser ut idag låg fokus på storkund. 
  
Det dagliga arbete är mycket, om en säljare vill sälja en ny produkt så måste logistikern lägga 
upp ett artikelnummer som krävs för att säljarna ska kunna lägga en order i säljsystemen. Så det 
jobbas i två olika system och det är ett stort problem. Vad gäller logistik och lager så hjälper 
logistikern säljare att beställa varuprover från verksamhetens lager. Denne sköter kontakten med 
förädlare, som också jobbar med säljarna. När storkund får sina varor är de vanligtvis redan 
loggade, bank- och industrikunden skiljer sig lite som i ett förstaläge använder lagerprodukter, de 
loggas eller trycks och skickas sedan tillbaks till lagret igen. Detta arbete sköts till stor del av 
inköparen. I rollen som den ser ut idag handlar det om att hjälpa säljarna, vara en resurs som kan 
göra lite av varje, när det är snabba puckar.  
 
Det finns egentligen inga uppställda mål för rollen som logistikansvarig, huset har en stor 
logistikavdelning som sköter det stora med avtal och den biten. Om koncernen har avtal med 
Posten så behöver inte vi göra det också men vi har förstås vår kontaktman. Verksamhetens avtal 
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är en del av koncernens avtal och nästan samma tjänster som koncernen används. Det stora 
ansvaret för logistik står koncernen för, sen så har vi transporter från fjärran. Mitt ansvar börjar 
när varorna kommer till vårt lager.  
 
I verksamhetens katalogsortiment har inköparen alla ordrar i en pärm, och där bockar 
logistikansvarig av att varorna kommit hem som denne sedan kan kontrollera även om det inte är 
något problem med inkvitteringen. Med andra inköpare kan det i vissa fall skickas ut ett e-post, 
annars finns det inga rutiner på hur informationen ska delges. Det finns inga rutiner beskrivna 
och dokumenterade för rollen som logistikansvarig. Rollen och dess ansvarsområden upplevs 
flytande och denne känner sig inte ha hundraprocentig koll på arbetsuppgifter och 
ansvarsområden. Information som riktar sig till logistikansvarig kommer via e-post och 
telefonsamtal. När den uppgiften är utförd försvinner det e-postet. De dagliga småsakerna, att 
beställa prover och fixa ett artikelnummer är ingenting som sparas eller som det förs statistik på. 
Administration för varuprovsbeställningar ser annorlunda ut. Det sker med en lagerjustering, 
beställning av varuprover, sen så justeras det i lagersystemet. Varuprover hamnar på ett visst 
konto. Reklamationer, att någon behöver komplettera hamnar på ett annat konto, det kan vara 
give aways eller promotionsprylar, sponsring av något slag. Är det är något sådant så skrivs det 
ut och arkiveras i en pärm. Verksamheten bedriver utvecklingsarbete och har hela tiden tittat på 
hur saker kan skickas smartare och till en lägre kostnad.  Verksamheten träffar förädlarna varje 
halvår för att försöka med deras hjälp bli mer effektiva.  
 
De system som används är inte fullt anpassade till verksamheten. Det utvecklingsarbetet behöver 
göras men det är väldigt låg prioritet på från dem som prioriterar. Utvecklingsarbete har inte 
legat på rollen logistikansvarig och det har inte varit något som kunnat planeras in. Det finns hur 
mycket saker som helst att göra men det har inte varit på agendan. Agendan har varit försäljning, 
att få upp försäljning och det är där all kraft har legat. Det är en stor brist i organisationen. 
Organisationen har inte haft en fungerande grund som bara sköter sig själv, utan de enklaste 
ordrar kan behöva manuell hjälp för att kunna flyta fritt. Det har varit en stor brist helt klart.  
 
Arbetsuppgifter 
Innan leverans är det mest artikelnummer, det flyter på ganska bra. Lagret måste vara förberett 
på om det kommer in en container så att de har personal för att klara av det. Då är det inköparens 
jobb att komma till logistikavdelningen och säga att detta godset är på väg in och då aviserar jag 
lagret att detta är på gång. Logistikansvarig får packlista av inköparen, meddelar lagret att det är 
på gång, de räknar av så att det stämmer, stämmer det inte går Logistikansvarig till inköparen 
och så får de kontakta leverantören och driva den processen. Annars så levererar 
Logistikansvarig in det i systemen, nu finns saldot på dessa produkter och ordern. Det är ofta 
som Logistikansvarig kvitterar in i lagret vid storkund och lagerhållet. Sen så finns det en variant 
för säljarna. Om det är något vi köpt in som skall ligga på lagret, om vi köper in 1000 jackor som 
skall ligga på lagret för avräkning, så är det Logistikansvarig som kvitterar in det. Sen så 
kommer det in varor till lagret som säljarna har beställt in, 100 ficklampor som skall räknas av 
och sedan gå direkt till kund. De kvitterar lagret in själv, och kvitterar ut och skickar iväg.  
 
Det är olika om logistikansvarig stämmer av att varor kommit in på lagret, verksamheten har lite 
olika inköpare, och tyvärr så har dessa olika rutiner. Vissa vill ha den här bekräftelsen om vad 
som kommit in och så där medan andra är mer säkra, de frågar om det är något som saknas. Om 
det är något som saknas får de en indikation på att ordern inte stämmer. 
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Verksamheten har varor på lager, det är oftast ”O-loggat”. Till största delen skall dessa varor till 
en förädlare och sedan vidare till en kund. Om en order läggs på en sådan vara i systemet F 
kommer det ut en plocklista två gånger om dagen på lagret, klockan 8.00 och 13.00. Då plockar 
killarna på lagret den ordern, de skriver ut en följesedel i F och skickar dessa till förädlaren. När 
de skriver ut en följesedel så blir det en typ av utkvittering. Sedan kommer förädlaren att kvittera 
in varorna när denne får dem med ett följesedelnummer och kontrollerar att varorna stämmer 
med följesedeln. När varorna är inkvitterade hos förädlaren ligger varorna på deras lagerställe. 
Varje förädlare har ett eget lagerställe i systemet, ett nummer. När de har förädlat varorna, 
kvitterar de ut dessa och då genereras en faktura. Då skapas det en ny faktura, en ny följesedel. 
Då frisläpps den ordern för fakturering. Följesedeln har inga betalningsfunktioner, den innehåller 
bara vad som är med på ordern. Då är det ekonomiavdelningen som någon eller några gånger i 
veckan skriver ut alla fakturor som är kvitterade och blivit genererade där emellan.  
 
Förädlarna sitter med systemet F med en vissbegränsning, de har bara tillgång till vissa program, 
de kan bara öppna ordrar som är märkta med deras lagerställe och så där. De har ett stort ansvar 
där att kvittera in och ut, de är ju sista länken mot kund. De har ett väldigt stort ansvar. De skall 
förädla produkten, de skall packa den snyggt, göra rätt i systemen och se till att det kan bli en 
faktura. Ofta har förädlaren ingen speciell lageransvarig så att det har varit en lång process att få 
dem att förstå deras roll och vikten av att de kvitterar in och ut grejerna. Sen så är det säkert en 
ganska stressad arbetsplats, ett tryckeri. Det händer mycket, det kommer varor det skall tryckas 
och ut fort. Kommer det då en låda med varor och följesedeln inte är märkt med rätt nummer så 
blir den stående i ett hörn. Det är väl ingen som märker att den står där. Har säljaren då inte varit 
tydlig i sin tryckorder, då händer det grejer.  
 
Säljaren har även de en väldig tidspress ofta. Kunden vill ha varorna fort och det skall beställas. I 
den processen så är Logistikansvarig en liten broms, för de behöver ett artikelnummer. De ska 
först få all information från leverantören som skall skicka det Logistikansvarig, som ska lägga 
upp artikeln få ett nummer och sedan kan säljaren använda det för att beställa sin order. 
 
Om varorna kommer till lagret för att endast räknas av och sedan skickas till kund fungerar 
lagret som en avräkningsstation. Om varorna skickas direkt från leverantören till kund, har 
verksamheten ingen kontroll på varan. Varorna kommer istället till oss som räknar av för att 
sedan skicka det till kund. Om varorna kommer till lagret kontrolleras inte tryck och brodyrers. 
Det är mer om det kommer från produktion. Det kan packas om i andra kartonger.  
 
Det händer att en leverantör har färdiga produkter som inte ska till en förädlare. Det gäller 
speciellt hårda produkter. Regeln är att dessa produkter skall gå till verksamhetens centrallager 
för avräkning för att få kontroll på varan, för att sedan skickas till kund. Sedan händer det att 
varan går direkt från leverantören till kund, eller till säljaren själv och han levererar till kunden, 
till deras säljkontor. Går det till säljaren har de inte mandat at kvittera in varor utan då får de 
maila logistikansvarig som kvitterar in och ut varorna i systemet. De får inte göra det i systemet. 
I värsta fall går varorna direkt till kund och då har verksamheten ingen kontroll på leveransen. 
Varor kan skickas från en leverantör direkt till kund.  
 
Verksamheten har ingen direkt kontroll på ordern och en kund kan egentligen säga att de inte har 
fått den. Då vet vi inte hur det har gått till riktigt. Det är ingen bra variant men det inträffar på 
grund av tidsbrist. Logistik är fantastiskt intressant och komplext. Det blir mycket frakter och det 
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är mycket som kan gå fel. Vi har ju bara nämnt de fallen när allt går som det ska. Varje punkt i 
det där är en risk för att det kan gå fel. Varje gång det blir ett fel så byggs det på hela tiden. Det 
händer mycket om man säger så. 
 
IT-System 
Logistikansvarig använder i stort sätt alla system. System-A används för att lägga upp 
artikelnummer som sedan exporteras till system-F och I beroende på vem säljaren eller kunden 
är. Verksamheten har ett stort antal system, A används till att lägga upp artiklar och lägga order. 
Sedan har verksamheten system-F och system-I. System-F är ett gammalt system som 
koncernens butiker har haft sedan urminnes tider. De har gjort om det för att det skulle passa vår 
verksamhet. Det har aldrig riktigt passat verksamheten och det är en massa buggar i det systemet 
som man hela tiden fått slåss med men det fungerar. System-I är samma grej men ett mer 
modernt och flexibelt system så det kanske är lättare att anpassa för vår verksamhet. 
Verksamheten har inte hög prioritet inom koncernen när det gäller IT och resurser. Vill 
verksamheten ändra på något så hamnar det ganska långt ner i prioriteringen. Det är mycket 
energi går år åt, att reda ut problem som egentligen systemen automatiskt borde sköta 
exempelvis lagersaldo som inte stämmer och liknande. Systemen innehåller också ett stort antal 
buggar, dessa finns inte dokumenterade, man vet när de kommer upp helt enkelt. Ett annat 
problem är att alla program har olika kommandon men de stödjer arbetet för logistikansvarig. 
 
System-F har använts av säljare av katalogsortimentet medan I har används av storkund kan man 
säga men inte helt sant, F innehåller också storkunder. Lagerjusteringar görs av logistikansvarig I 
system-F. I system-I gör logistikansvarig inga lagerjusteringar utan det skickas ner till 
ekonomiavdelningen, det kan vara både papper och mail det finns inga rutiner på det. Det funkar 
inte, det är en sådan där prioriteringsgrej som ligger långt ner på listan så det får 
ekonomiavdelningen göra så det kommer på rätt konto. Logistikansvarig utför också enklare 
lagerjusteringar i systemen. Det finns en massa skräp i systemen från de första åren, en massa 
ordrar som las som inte blev ordentligt kvitterade. Som de helt enkelt inte kan få bort, 
leverantören av systemet har heller ingen prioritet på att rensa verksamhetens system. Det finns 
lite buggar som gör att lagersaldo inte stämmer överens med verkligheten. Det kan bli en hel del 
manuella justeringar.  
 
Styrkor 
Styrkorna i verksamheten är att snabbt kunna ge kunden vad den vill ha, en schyst vara från 
verksamhetens egna lager. Verksamheten har koncernen vilket innebär stora resurser, ett känt 
varumärke och egna schysta produkter. Verksamheten kan hjälpa kund med allt från den lilla till 
den stora fjärran ordern, en helt egen produkt och design, att hjälpa dem med det. Att serva 
verksamhetens kunder på alla plan som inte våra konkurrenter kan.  
 
Problem 
Fokus har legat på försäljning. Så det har hela tiden varit lite uttalat att vi ska sälja, snabbt 
tillfredställa kunden och då har det varit okej att göra lite genvägar. Det har setts lite mellan 
fingrarna. Att inte gå rätt väg anser den logistikansvarige att verksamheten fått betala ett rätt högt 
pris för, speciellt när verksamheten har vuxit. Ju större organisationen och dess flöden blir desto 
större kaos blir det när allt inte går rätt till. Logistikansvarige känner en viss frustration över sin 
roll. Den har handlat om att släcka bränder och vissa arbetsuppgifter ska göras. Denne upplever 
att det inte blivit läge för någon utveckling, att hela tiden vara fast i att få saker gjort. Saker som 
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strular, som måste lösas över en dag. Den mesta energin har gått åt till att lösa problem istället 
för att utveckla. Sen om problemen ligger i systemet och att man inte får något stöd i dom 
frågorna så blir det svårt att göra någonting, man blir lite strandsatt.  
 
Verksamheten har varit dålig på att strukturera. Inköpare, som alla, har arbetat på sitt eget 
speciella sätt. Det är dålig disciplin helt enkelt. Det har snackats på kick off: er så här gör vi, men 
sedan när verksamheten är igång så kör människor sitt eget race. Det finns ingen tydlig strategi 
för hur arbetet ska bedrivas för att uppnå mål, det har varit väldigt otydligt. Det känns som om 
organisationen är för spretig vilket är ett stort problem. 

7.2.6 Rollen kundtjänst 
Rollen kundtjänst, som namnet antyder innebär att ge service till verksamhetens storkunder. I 
rollen kundtjänst finns det tre personer men en person har det mer övergripande och 
samordnande ansvaret och rapporterar till försäljningschefen. Kundtjänst är fördelad på 
ansvarsområden på de olika kundkonton som verksamheten hanterar. Efterhand som fler kunder 
tillkommer utökas de tre tjänsternas arbetsuppgifter. Det beskrivs under intervjun att kundtjänst 
har tre typer av kundsegment och därmed tre olika typer av arbetsuppgifter relaterade till 
segmenten.  
 
Ett kundsegment som har många enheter som köper via en centralt hanterad webbshop eller ett 
fast lagerhållet sortiment. Projekt ”Bankkund” är av denna typ. Ett kundsegment har många 
enheter som köper självständigt men behöver service av kundtjänst för att samordna inköp av 
specialproducerade produkter. Projekt ”Friskvårdskund” är av denna typ. Det tredje segmentet är 
något mindre kunder och lägger ordrar som manuellt stansas in i IT-systemen och gäller 
mestadels ett fast lagerhållet sortiment. Projekt som ”Industrikund”, ”Hotellkund” och 
”Blombutikskund” är av denna typ. Kundtjänst hanterar dessa kunder dagligen och det nämns att 
det är mycket information som bara finns hos kundtjänst gällande kunderna.  Kundtjänsten säger 
att det är både för och nackdelar, vi är väldigt sårbara som det är nu och det är mycket här på 
kundtjänst som ingen annan vet.   
 
Mål för kundtjänst 
Kundtjänst nämner att det inte finns några mål som finns dokumenterat. Däremot har kundtjänst 
internt satt upp mål om hur de skall arbeta med de olika kunderna. Det nämns att de skulle 
behöva bli ännu mer strukturerade.  
 
Arbetsbeskrivningar för kundtjänst 
Det finns arbetsbeskrivningar som är godkända av VD:n men det sägs att de inte alltid följs då de 
finns konflikter internt med vilka arbetsuppgifter som skall utföras. Kundtjänst är upprättade för 
att serva externa kunder men är även en intern tjänst och framför allt mot några av inköparna 
som hanterar ”Bankkunden” och ”Friskvårdskunden”.  Kundtjänst har någon slags assistentroll, 
även om den egentligen inte skall ingå i kundtjänstrollen. Det beskrivs att verksamheten är 
ganska slimmad och då känner kundtjänst att de ska ställa upp fast det egentligen inte ingår i 
uppgiften. Kundtjänst säger att tanken med kundtjänst är att den skall vara mot externa stora 
kunder och att det inte skall vara en roll som hjälper till internt men så fungerar det ibland. 
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Informationshantering  
Kundtjänst har börjat organisera informationen om varje kund i manualer. Manualen innehåller 
allt ifrån hur man lägger in en order, avtal, leveransvillkor, betalningsvillkor och annan 
information. Manualerna uppdateras emellanåt efterhand som sortiment förändras för kunden, all 
information och alla utskick som har gått till kund sparas i manualen. Allt material som 
kundtjänst har fått från kunden och från kundansvarig.  
 
Manualen är i form av utskriven information, som sparas i en pärm samt att informationen även 
sparas på respektive persons dator i kundtjänst. Datormappen sparas på servern så att egentligen 
vem som helt på nätverket kan komma åt den. I dessa mappar är inte det grundläggande 
materialet inlagt, det vill säga det som någon annan har gjort, det som även säljare får. Det som 
finns i mappen är mer specifik information om vilket kostnadsställe som måste anges, det man 
måste skriva när man anger leveransadresser, små detaljer som är specifikt just för denna kund. 
Informationen har Kundtjänst själva skapat utifrån information från den person som är 
kundansvarig.  
 
Utvecklingsarbete  
Det nämns att det pågår ett intern utvecklingsarbete inom kundtjänst där de har ju satt upp mål 
om vad som bör förbättras. Kundtjänst var på en säljkurs vilket uppskattades men samtidigt 
nämns det att de skulle ha behövt tid för att organisera och planera kundtjänst arbete för att bli 
effektivare. Kundtjänst säger sig vara frustrerade över att de lever i en oorganiserad värld. Det 
nämns att det genomsyrar hela organisationen.  
 
Rutiner i kundtjänst 
Rutiner finns inte dokumenterade förutom det som sägs i arbetsbeskrivningar och vad som 
framkommer ur kundmanualer. De nämner att de arbetar i flera IT-system vilket försvårar 
hanteringen av information och arbetsuppgifter. Kundtjänsten säger att de skulle vilja ha mer 
utarbetade rutiner att följa oavsett om det gäller externa och interna kunder.  
 
Det som vanligtvis och ofta utförs av kundtjänst är: 

• Lägga order genom en webbshopp eller i system-I 
• Lägga order i system-F 
• Kontrollera orderstatus för kund, hantera orderfel mm 
• Ta hand om reklamationer och leveransproblem 
• I vissa fall göra produktionsordrar till lagerhållet sortiment 

 
Hur projekt ”Bankkund” hanteras: 
Genom en webbshop och den märker kundtjänst inte så mycket av förutom att kunden kan ringa 
och säga att den har lagt en order men vill att kundtjänst skall kolla om den har gått igenom. Då 
kan kundtjänst gå in och kolla på deras referensnummer och det kan kundtjänst söka på i system-
I, För ”Bankkund” är det system-I som gäller men inte alltid. Med referensnummer kan 
kundtjänst kolla vilket ordernummer som det har och ringer lagret och säger att denna ordern 
måste gå idag. Annars så märker kundtjänst inte något av ”Bankkunden” då de har elektroniska 
fakturor som bara flyter på. 
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Det finns även dem hos kunden som inte vill gå in på webben själva och lägga ordrar och då 
ringer de till kundtjänst så de kan gå in på deras webbshop och lägga ordern istället. Denna 
förfrågan sker via telefon eller e-post. E-postadressen som finns idag går till alla tre på 
kundtjänst vilket är bra. Men det som inte är så bra är kundtjänst inte ser om någon annan har 
svarat på det så någon måste säga att nu tar jag det här uppdraget. Om en person är ledig en dag 
eller över helgen så kan det ha kommit trettio e-postbrev och då måste vi gå igenom vilka har de 
andra tagit hand om etc.  
 
Det finns även en möjlighet att kundtjänst kan gå in direkt i system-I och lägga en order, då 
hoppas ett steg över i processen i systemet. Alla ordrar som läggs i webbshopen skapar en order i 
system automatiskt. Detta sker utan att vi gör någonting och det referensnumret konverteras och 
kundtjänst kan leta upp det i systemet och göra en order. Kundtjänst kan istället hoppa detta steg 
och gå in direkt och lägga en order men då skapas det inte en elektronisk faktura utan en 
pappersfaktura. Detta resulterar i att de på ekonomiavdelningen får ut ordern och gör en vanlig 
pappersfaktura. 
 
Anledningen till att en order skapas direkt i system-I kan vara att exempelvis att några av 
”Bankkundens” enheter inte har tillgång till webbshopen men får använda bankens sortiment och 
då får kundtjänst gå in och lägga en order för dem med ett specifikt kostnadsställe. Det finns 
även produkter som ”Banken” kan hyra av verksamheten, flaggor, skyltar med mera för 
exempelvis en golftävling. De går inte att hyra genom webbshopen och då får kundtjänst gå in 
och beställa och då görs det i system-I. Det kan ytterligare vara specialgjorda produkter till en 
kampanj som inte visas på webbshopen, då denna bara ska vara för det lagerhållna 
kundsortimentet.  
 
Gäller det produkter som inte finns i sortimentet måste kundtjänst skapa en artikel i system-A, 
exportera den till system-I för att kunna köpa in den. Den intervjuade är den enda på kundtjänst 
som kan system-A. Den inköparen som köper in sortimentet och lägger upp det i system-A för 
Bankkunden har inte arbetat med system-F eller system-I. Denna inköpare arbetar bara med 
system-A för han är en ren inköpare, enligt kundtjänst.  
 
I vissa fall är det så att bankkunden vill ha något ur exempelvis det lagerhållna katalog-
sortimentet och då får kundtjänst jobba i system-F istället för system-I. Kundtjänst tar emot 
ordern och lägger in alla artiklar de vill ha och ofta ska de även ha de förädlat. En produkt som 
verksamheten inte har i lager måste kundtjänst göra en inköpsorder på och beställa den 
produkten. Sen måste kundtjänst prata med tryckaren, göra en order till tryckaren, via e-post eller 
ett telefonsamtal. När kundtjänst gör inköpsorder, kundordern fungerar som för säljaren, 
kundtjänst måste ange lagerställe och tryckaren kan kvittera in och ut produkterna. Det är inte 
alltid som det fungerar så ibland måste kundtjänst göra det härifrån. 
 
På bankkunden utförs även av kundtjänst exporterar alla inköparen ordrar gällande Banken. 
Kundtjänst lägger även en del inköpsordrar för att fylla på det lagerhållna sortimentet. 
Kundtjänst ska även hantera personalkläder till bankkunden. Kundtjänst arbetar mycket med det, 
kostymer och provkollektioner mm. Detta uppfattas som mer i kundtjänst område av den 
intervjuade än att lägga inköpsordrar. En provkollektion skickas till kunden för att de skall kunna 
prova ut bra storlekar. Sedan beställer de och kundtjänst skickar proven vidare till något annat 
kontor. 
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Hur projekt ”Friskvårdskund” hanteras: 
Där är det en stor organisation som är uppdelad på flera små föreningar som är utspridda över 
hela landet. Verksamheten fakturerar varje förening individuellt. Då har verksamheten tagit fram 
en kollektion som säljs en viss period. Då får kunden en broschyr eller så visas produkterna på 
deras intranät. De kan även beställa via deras intranät. Den här beställningen kommer på e-post 
till oss från varje förening. Som kundtjänst har jobbat hittills har den skrivit ut ordern och satt in 
den i pärmar sorterat på varje förening. När det börjar närma sig leverans, nu har kunden ungefär 
150 föreningar och då sitter kundtjänst i efterhand och stansar alla dessa ordrar, vilket beskrivs 
som ett gigantiskt jobb. Det är ett artikelnummer för varje produkt, färg och storlek. System-I är 
ganska komplext så det blir många rader, ungefär 200 rader på en beställning.  
 
Beställningsorder skrivs ut och sedan går kundtjänst igenom dem för att kolla så informationen 
stämmer och så. Dessutom behöver kundtjänst ta hänsyn till om en produkt kommer upp i en viss 
minimikvantitet, annars så blir det ingen produktion av den produkten. Även en viss 
överproduktion sker pga. reklamation och som säkerhet för leveransproblem och detta planeras 
in för nästa säsongs beställningar. Kundtjänst sammanställer kundordrar och en inköpare gör 
själva produktionsordern.  
 
Hur projekt ”Industrikund” hanteras: 
Detta kundsegment är även lite speciellt anser den intervjuade på kundtjänst. Där fakturerar 
kundtjänst till ett och samma ställe och det finns ett lagerhållet sortiment för kunden på lagret 
som är färdigloggat. Kunden beställer via en webbshop men alla ordrar hamnar i ett webbsystem 
där kundtjänst kan gå in och då ser man vilka ordrar som kommit in så skriver kundtjänst ut dem 
och lägger kundordern i system-F. Ordern behandlas sedan som vilken kundorder som helst i 
system-F, plockas och skickas till kund. Order kommer från denna kund i första hand från 
webbshopen, de flesta ordrar görs där men sedan används fax, e-post och telefon. Kundtjänst gör 
där som säljarna en kundorder i system-F som plockas, skickas och faktureras av 
ekonomiavdelningen.  
 
Reklamationer 
När kunden e-postar eller ringer till kundtjänst om att en order inte har kommit får kundtjänst 
referensnumret som de har fått och kundtjänst söker reda på ordern och ordernumret, system-I 
ordernumret. Sedan ringer kundtjänst lagret och de får leta reda på ordern. Verksamheten 
använder bland annat Postens företagspaket och lagret tar reda på kollinummer och eventuellt 
kan berätta vad som har hänt med ordern. Kundtjänst skulle gärna få reda på när lagret kvitterar 
ut en order, att kunna se det.  När en kund sedan ringer, kan kundtjänst gå in på ordern och där 
står det vilket kollinummer paketet har fått och det skickade det datumet. Det har vi inte idag och 
kundtjänst måste ringa till lagret för att få det. 
 
Om det är så att kunden har fått något som de inte var nöjd med skickar vi en lapp från Postens 
företagspaket så att de kan skicka tillbaka det. Kundtjänst skriver ut ordern, med kommentaren 
att kunden inte var nöjd eller vad som hänt och att produkter kommer i retur, lämnar ner det till 
koncernens ekonomiavdelning som krediterar kunden. Alla reklamationer går till kundtjänst för 
stora projektkunder och säljarnas reklamationer går till dem. 
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Värdering av arbetet 
Inom kundtjänst nämns det att de intern utvärderar sitt arbete regelbundet och diskuterar hur de 
kan bli bättre. Det som framkommer är att de vill bli mindre sårbara i hur de arbetar och fördelar 
uppgifter. Ansvarsområden har även diskuterats. Det sägs att en kund inte ska behöva prata med 
alla inom kundtjänst för att få all information utan att den skall finnas hos en ansvarig. Det 
nämns samtidigt att det inte får bli så att det finns vad de kallar för ”hemlig” information inom 
avdelningen. Med försäljningschefen sker utvecklingssamtal som planeras till att hållas en gång i 
månaden men i realiteten så sker de relativt sällan utan det är mer informella samtal om hur 
arbetet går och om det är några problem.  
 
IT-systemen 
System-I upplevs som mest modernt. Att även delar av koncernen arbetar i det nämns som att det 
underlättar kommunikation. Det som kommer ut från system-I som kundordrar, fakturor mm 
anses vara professionellare, med betydelsen att det ser bättre ut grafiskt och med innehåll. Det är 
enklare att söka efter information i system-I än i system-F. Som brister nämns det att statistiken 
är uruselt i system-I. Kundtjänst får sitta och räkna för hand för att få fram statistik och 
försäljningsstatistik. Det finns inget enkelt sätt att få fram vad verksamheten har i lager för en 
kund, kundtjänst får föra över detta i ett Excell-ark för att få koll på detta. Det finns planer på att 
det skall tas fram men än så länge har kundtjänst inte sett röken av något sådant.  
 
Det finns mycket mer att begära när det gäller att kunna se vad och när ordrar kvitteras in och ut, 
när något skickas mm . Verksamheten vet inte alltid var varorna är eller i vilket tillstånd de är. 
Det är också en brist i att kunna hålla koll på lagersituationen, över att bevaka så att en 
lagerhållen vara inte tar slut. Kundtjänst skulle vilja ha någon sorts varning om det finns varor 
som det finns lite av i lager. Detta sker nu genom manuell statistiken som kundtjänst utför för 
inköparen som ligger tillgrund för återköp av produktion. Den stora bristen är statistiken i 
system-I enligt kundtjänst. I system-F nämns det som enkelt att arbeta i men det känns inte lika 
professionellt utseendemässigt som system-I. Det går till exempel inte att gör lika goda 
textbeskrivningar i system-F som i system-I. Små buggar i system-F som kundtjänst inte vet vad 
det beror det på. Kundtjänst får verkligen kolla att lagret har fått plocklistor ibland för att det inte 
ska bli problem att få iväg produkter till kunden.  
 
System-A upplevs som ett enkelt system men det känns onödigt att det måste finnas ett helt 
system för att skapa artikelnummer. Det som är bra är att kundtjänst kan exportera det till både 
system-F och system-I. System-A är ganska enkelt och hanterbart. Kundtjänst använder bara 
system-A för att skapa artikelnummer och lägger inga produktionsordrar som inköparna gör utan 
upprepar endast färdiga ordrar lagerhållen produktion. 
 
Kundtjänst beskriver att de borde kunna arbeta i samma IT-system för att hantera alla 
projektkunder. Det vore bättre om kundtjänst kunde få information om kollinummer på 
leveranser. De ultimata uppges vara om alla kunder kunde skötas via en webbshop som kräver 
minimalt med manuella hanteringar av ordrar, det vill säga att det sköter sig själva i systemen. 
Det är inte för att kundtjänst inte vill ha något att göra utan för att det skall gå smidigare för 
kunderna.  
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Något som kundtjänst anser vara viktigt att ta tag i och som tar mycket tid är strukturen på 
projektkunden ”Blomsterbutik”. De har inte bara ett sortiment eller att de köper bara från 
verksamhetens katalog utan de beställer varor även från flera olika leverantörer. På en kundorder 
kan det vara fyra olika inköpsordrar till olika leverantörer och allt skall sedan vidare till en 
tryckare för att sedan packas och skickas. Detta medför en stor komplex order som lätt kan gå 
fel. Det faller ibland på att någon måste hålla ordning på alla produkter som kommer från fyra, 
fem olika håll. Inkvittering, utkvittering och ordernummer mm, detta har egentligen ingenting 
med IT-systemen att göra men systemen påverkas av komplexiteten på hela strukturen med 
hanteringen av all information i systemen. Kundtjänst är flexibla mot kunden, väldigt breda i 
kunskap och kan leverera i stort sett vad som helt känns det som.  Vi kan verkligen forma oss 
efter kundens efterfrågan. Vilket vi kan bli bättre på också. 
 
Styrkor 
Styrkan är att verksamheten har koncernen bakom sig och genom det vill många kunder arbeta 
med oss. Det finns även en tillgång till kända varumärken, kunskap om inköp och produktion. 
Kundtjänst är flexibla mot kunden och kan hantera saker väldigt snabbt. Att det inte är en lång 
procedur för allting. Kundtjänst säger att de är personliga med våra kunder vilket kan vara även 
en nackdel som en styrka. I början var det så att kunden bara skulle prata med en viss person på 
kundtjänst men de alla på kundtjänst ska kunna prata med alla kunder. Fördelen är det blir lättare 
att hantera till exempel en reklamation när kundtjänst har den typen av relation med många av de 
stora kunderna. Kundtjänst är snabba och flexibla, och vill någon att vi skall lägga en order på 
webbshopen så gör kundtjänst det, även om det tar tid från andra kunder.  
 
Problem 
IT-systemen nämns som ett problem. Att kundtjänst får arbeta i många olika IT-system, och att 
det är svårt att få fram bra statistik från systemen. Vidare nämns informationsflödet som ett 
område för förbättring. Informationsflödet anses vara dåligt, exempelvis när verksamheten får en 
ny stor kund så har andra avdelningar varit dåliga på ett informera kundtjänst om vad som gäller. 
Kundtjänst får söka sin information, det har varit tillfällen när kundtjänst har fått informationen 
av kunden och det upplevs inte som bra.   
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8 Verksamhetsanalys  
Här analyseras fallstudien genom en beskrivning av verksamhetens organisation, processer och 
dess IT-stöd utifrån insamlad empiri och teori. Verksamheten beskrivs sedan i en 
sammanställning med olika mål-, styrke- och problemlistor och grafer.  

8.1 Organisation 
Organisationen vi har undersökt, genom att genomföra intervjuer ger en rik och beskrivande bild 
av ett företag som har utvecklats under de senaste fyra åren. Företaget bestod i början av ett fåtal 
personer men har nu en bemanning av cirka 25 medarbetare. Ett av skälen till den snabba 
utvecklingen, förutom att det har varit framgångsrikt på att ta marknadsandelar, utgörs av att det 
fusionerades med ett annat dotterbolag i koncernen. Detta har medfört stora fördelar i form av 
kompetens och erfarenhet för arbete med stora konton och projekt men har samtidigt skapat en 
komplex arbetsmiljö bestående av olikartade arbetssätt, företagskultur och en användning av 
flera IT-system i verksamheten.  Organisationens sammansättning är uppdelat på olika roller som 
samverkar i arbetet genom att utföra sina respektive delar av en stor affärsprocess. Det som 
tydligt framträder under intervjuerna är att det finns en stor kompetens och en stark vilja i 
organisationen som gör att den innehar en bra förutsättning för att kunna förändras och anpassas. 
Organisationens tillhörighet till koncernen ses som en stark trygghet ekonomiskt lika väl som 
kompetensmässigt. Under intervjuerna uttrycks det en vilja att bättre utnyttja verksamhetens 
stordriftsfördelar. Detta skulle kunna innebära enligt de intervjuade, att koncernens avdelningar 
mer är involverade i affärsprocesserna och att det finns strukturerade rutiner på hur arbete skall 
utföras inom organisationen. 
 
Organisationen uttrycker sig själv arbeta i projektform vilket Rollenhagen (1997) benämner som 
ett ”nytt” begrepp på en matrisorganisation. Vår uppfattning om organisationen är att den 
fördelar personer på olika projekt beroende på att kunder har olika behov och kräver olika 
mycket av verksamhetens resurser men att själva arbetet med en order är i grunden likvärdigt och 
utgör basen för verksamheten. Den temporära och unika sammansättningen av medarbetare som 
projekt brukar förknippas med saknas däremot. Rollenhagen (1997) nämner att projekt 
karaktäriseras av relativt lösa organisatoriska former vilket inte direkt passar in på den 
undersökta verksamheten som har en strikt och fast arbetsfördelning. Dock skapas det nya 
projekt men de har alla syftet att uppfylla den ursprungliga affärsidén att producera och sälja 
produkter. Längden på projektens omfattning kan även göra att projektarbete i organisationen 
blir missvisande, då arbete med vissa kunder löper över flera år och utgörs av ett kontinuerligt 
linjearbete och inte av en begränsad tidsperiod. 
 
Det finns en uppfattning av flera intervjuade att medarbetare i organisationen har givna 
ansvarsområden och att de kan ta beslut på eget bevåg om saker som berör sitt arbete. Flera 
intervjuade uppskattar denna platta organisationstyp vilket Rollenhagen (1997) ser som ett öppet 
organisationssystem. Detta utgör en grund för att medarbetare skall kunna kommunicera och 
med egna värderingar och attityder samverka för att uppnå verksamhetens mål.  
 
De intervjuade beskriver att verksamhetsmål inte används i det dagliga arbetet utan är mer 
övergripande visioner och ekonomiska mål som mäts i form av budget. På den individuella nivån 
i verksamheten finns det inga direkta mål för dem som inte arbetar med försäljning. Rollenhagen 
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(1997) ser denna typ av organisation som en målbaserad organisation som använder ekonomiska 
resurser i verksamheten och då de ofta strävar efter ekonomiskt vinst. Individen i verksamheten 
försöker uppnå ekonomiska mål genom att vara produktiv samtidigt som den försöker behålla en 
kontroll och trygghet i sin omgivning. Intervjuade personer anser att de ekonomiska målen finns 
men att de har svårt att applicera dem i sin vardag då de inte beskriver hur roller i verksamheten 
skall kunna uppnå målen, bara att de skall göra detta. Vi ser att individerna i organisationen 
känner en viss osäkerhet i hur de ska agera i olika situationer då några av de intervjuade nämner 
att de arbetsbeskrivningar som skulle kunna hjälpa dem att förstå hur de praktiskt kan tillföra 
värde i de processer som passerar genom verksamheten inte ger dem denna trygghet för 
utförandet av sitt arbete. Det öppna och fördelade ledarskap som VD:n beskriver i verksamheten 
med ansvar och beslutsfattande i organisationen har inte helt tagits upp av organisationens alla 
medarbetare och detta medför ett stort uttag i form av att VD:n spenderar tid på att kommunicera 
och fatta beslut för medarbetare i organisationen. Detta kan gå tillbaka till, vad vi ser beröra 
oklara rutiner och arbetsbeskrivningar som vissa av de intervjuade nämnt.  
 
Kommunikation inom organisationen benämns av flera intervjuade som bristfällig och då i form 
av en inte alltid naturlig spridning av information till berörda. Kundtjänst, grafiker och logistiker 
säger sig ofta sakna viktig information eller att den inte kommer i tid. Det framkommer däremot 
av VD:n, att det finns ett uttalat ansvar för medarbetare att söka information som personer anser 
sig behöva men  att det finns tillfällen när dessa två synsätt bör sammanföras så att 
kommunikation och informationsutbytet kan optimeras. Lindvall (2001) framhåller att 
kommunikationen bör filtreras genom verksamhetens rutiner och strategi och på så sätt avlasta 
verksamheten från att förbruka resurser på onödig informationshantering. Ledningens uppgift är 
här att utveckla möjligheterna för hur information ska hanteras av verksamheten. I och med 
dagens utveckling har informationstekniken skapat möjligheter för företag att på ett enkelt, 
billigt och säkert sätt hantera information i en omfattning som inte varit möjlig tidigare. Denna 
omfattning och rikliga tillgång på information kan leda till bristande uppmärksamhet på det som 
är viktigt i företaget. Enligt Lindvall (2001) är ambitionen enligt modern verksamhetsstyrning att 
företagets strategi ska fungera som ett sådant filter. Ett sätt att öka individens möjlighet att 
kommunicera och hämta information är att utnyttja informationsteknologi som redan har en 
central roll i verksamhetens aktiviteter men att det finns en tydlig strategi för hur informationen 
ska användas, sparas och hämtas i IT-systemen. 
 
Rollenhagen (1997) beskriver att det i verksamheter inte är ovanligt att organisationen (det 
sociala systemet) utformas så att människor behöver anpassa sig efter det tekniska systemet. 
Detta framgår även utifrån det tekniska imperativet Melin (1998), där man utgår från tekniken 
och sedan utvecklar organisationen. Det tekniska imperativet baseras på antagandet att IT har en 
förutsägbar påverkan på strukturen i en organisation. Som det framgår av intervjumaterialet är 
det svårt att veta vilka effekterna blir i organisationen innan tekniken börjar användas. Vi 
upplever att verksamheten i vissa fall låter sig styras av sina IT-system då de måste anpassa sitt 
arbete efter IT-systemens rutiner. Verksamheten ser IT som en hindrande faktor för 
organisatoriska förändringar. Ett mer systemergonomiskt tänkande som Rollenhagen (1997) tar 
upp, är att tekniken ska utformas först och främst utifrån mänskliga behov och med kunskap om 
mänskliga förutsättningar. Då det tekniska systemet och det sociala systemet påverkar varandra 
ömsesidigt är det viktigt att organisationen fokuserar så att denna samverkan optimeras. 
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Melin (1998) härrör detta resonemang till det växelverkande perspektivet, som betonar att det 
förekommer en komplex samverkan mellan vad tekniken (IT-system) tillåter och vad 
beslutsfattare vill införa eller förändra. En viktig skillnad mot andra synsätt är att det inte anses 
möjligt att förutse konsekvenserna av en IT-tillämpning. I det organisatoriska synsättet uppger 
Melin (1998) att organisationer genomför vissa organisatoriska förändringar (inklusive 
användning av viss IT) som en reaktion på specifika behov från organisationen. Om 
verksamheten genomför vissa förändringar i organisationen anses det även medföra att 
förändringar genomförs i tekniken. Enligt Melin (1998) kan i många fall IT vara en 
möjliggörande faktor för organisatoriska förändringar. Även om verksamheten vi undersökt idag 
har en inställning om att IT-systemen är en hindrande faktor till förändring, så kan denna 
inställning snabbt ändras till att se IT som en förutsättning så att verksamheten kan genomföra 
lämpliga förändringar.   

8.2 Processer 
Under intervjuerna växer det fram en komplex och sammansatt bild av arbetet som en kedja av 
aktiviteter som sträcker sig över olika ansvarsområden, med både interna och externa aktörer. 
Detta kan illustreras i den ansvarsfördelning som figur 25 ger över ansvarsområden för 
verksamhetens operativa processer. Dessa aktiviteter utgörs av mindre och avgränsade processer 
som tillsammans bildar verksamhetens affärsprocess; storkundsförsäljning, vilket visas av figur 
24.  
 
 

 
Figur 24 Affärsprocess - storkund 

 
 
 
 

 
Figur 25 Ansvarsfördelning över verksamhetens processer 
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Med Linds (2001) processorienterade verksamhetsanalys kan vi se två typer av huvudprocesser i 
verksamheten (Figur 26). 

 
Figur 26 Verksamhetsprocesser 

 
De intervjuade talar inte om processer utan refererar till sina handlingar som aktiviteter och att 
”arbeta”. Detta gör att vi som förändringsagenter själva får isolera och kategorisera aktiviteter till 
processer. Vi ser att det finns en stor bredd av hur verksamheten utför olika processer. Det skiljer 
sig i förberedelse, planering, genomförande och av kontrollaktiviteter (se figur 27-30).  

 
Figur 27 Varianter av verksamhetsprocess 

 

 
Figur 28 Varianter av orderprocess 

 

 
Figur 29 Varianter av produktionsorderprocess 
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Figur 30 Varianter av förädlings- och leveransprocess 

 
Den starka inriktningen av projekt i organisationen och den geografiska spridningen av 
medarbetare gör att vissa individer i verksamheten verkar arbeta isolerat och har då utvecklat 
egna rutiner för hur arbete utförs vilket avviker från den bild som exempelvis VD:n anger som 
förfaringssätt. Detta kan komma ur de oklara arbetsrutiner som nämnts under intervjuerna. 
Rollenhagen (1997) beskriver att olika intressenter i verksamheten ibland maximerar den egna 
nyttan, det vill säga att det är särintressen som dominerar inom organisationen, istället för att de 
försöker optimera effektiviteten i hela verksamheten. Det sägs även under intervjuer att 
verksamheten ibland lider av en bristande affärsmässighet i hur man agerar med vissa uppgifter 
internt. Avsaknad av struktur, nämns flera gånger under intervjuerna men att verksamheten 
arbetar mot att förbättra detta på olika sätt. Rollenhagen (1997) benämner att de olika attityder 
som finns inom en organisation, påverkar starkt och utgörs av bland annat målkonflikter och 
särintressen. Organisationen utgörs av människor och teknik vilket gör att organisationen har ett 
behov av att samspelet mellan individuella mål och verksamhetens användning och attityd till 
teknik optimeras. 
 
Den stora komplexitet som verksamhetens processer hanterar utgör ett intressant område för vår 
analys. Det ställer stora krav på IT-system och roller i organisationen att hantera stora mängder 
information och att under hela processen ha kundens värde i fokus. Detta sker i verksamheten 
idag men under intervjuerna framkommer det att insatsen av personalen ibland anses vara 
onödigt stor då IT-systemen inte stödjer verksamheten helt. Samtliga intervjuade säger att delar 
av IT-systemen har stora brister i hur de stöder delar av en orderprocess och hantering av 
projektinformation. Det finns iterationer och rena fel i systemen som gör att stora resurser går åt 
till att hantera IT-systemen istället för att tillföra affärsprocesser kundvärde. Själva processerna 
har under senare tid ändrat karaktär då verksamheten har fokuserat mer och mer på de större 
kunderna som internt kallas för projektkonton eller storkunder. Detta har ytterligare ställt krav på 
att arbetet i verksamheten förändras men även att kraven på användandet av IT-systemen har 
förändrats. Till exempel nämns att webbshoppar används nu mer när det gäller att samla in 
ordrar från en kund och för att exponera sortiment. Flera av de intervjuade säger att användning 
av IT-system är en förutsättning för att deras arbete skall kunna utföras men att det inte finns 
någon egentlig strategi för hur IT-system skall användas eller utformas.  

 85  
   



  Verksamhetsanalys 

8.3 IT-system 
Organisationens IT-system har växt fram under den snabba utveckling som företaget haft under 
de senaste åren. Anpassningen och strukturen av dessa IT-system har inte alltid prioriterats vilket 
har lett till att verksamheten idag har problem med att använda sina IT-system på ett effektivt 
sätt. Samtliga intervjuade nämner att IT-system är en stor källa till irritation och att mycket tid 
får läggas på att hantera effekter av IT-systemens utformning. Rollenhagen (1997) har en syn på 
att tekniken i en organisation utgör en del av ett komplicerat system som innebär att man 
behöver ta hand om flera delsystem för att uppnå säkerhet och kvalitet. Detta kvalitetstänkande 
leder till att verksamheten behöver fokusera och planera hur tekniken skall brukas. Axelsson & 
Goldkuhl (1998) beskriver hur en organisation som växer ofta får en IT-arkitektur som kan 
liknas av ett lapptäcke. Detta framkommer under intervjuerna, och att verksamhetens IT-system 
har utvecklats och tillförts organisationen efterhand som den har förändrats. Detta har skapat ett 
flertal olika delar som utgör verksamhetens aktuella IT-arkitektur, vilka kan studeras i figur 31.  
 

 
Figur 31 Systemarkitektur i verksamheten 

 
VD:n säger att det inte finns någon egentlig IT-strategi utan verksamheten har med hjälp från 
koncernens IT-avdelning, efterhand anpassat olika IT-system till verksamheten. Detta har lett 
fram till att verksamheten idag har två olika IT-system för orderhantering men som utför samma 
typ av informationshantering. Det är framför allt system-F som nämns under intervjuerna som 
det som kräver mest felhantering samt att både system-F och system-I inte ger tillräckligt med 
stöd till verksamheten i form av statistik och beslutsgrundande information. Bristen på kunskaps-
byggande informationsuthämtning från IT-systemen ger verksamheten en sämre handlings-
förmåga (Cronholm m fl, 2003) vilket skulle öka verksamhetens möjlighet att förändras efter 
omgivningen och kundernas olikheter. Samtidigt nämns det att just system-F är det som bäst är 
anpassat till verksamheten. 
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En ekonomisk aspekt på IT-systemens inverkan på verksamheten är den av Lindvalls (2001) 
synpunkter på att även IT-systemen skall bidra till att verksamheten kan leverera kundnytta. De 
skall inte bara stödja verksamheten utan IT-systemen ska även kunna öka värdet på 
verksamhetens processer i form av tillförande av kvalitet, effektivitet och beslutsunderlag. Som 
Melin, (1998) beskriver, kan om IT-system tillför positiva värden ge verksamheter 
konkurrensfördelar gentemot andra aktörer på marknaden och exempelvis sänka kostnader, 
minska arbetsbelastning och därmed frigöra tid och öka organisationens intäkter. Under 
intervjuerna framkommer det att IT-systemen inte stöder verksamheten helt och detta får en 
ekonomiskt inverkan med ett lågt utnyttjande av IT-resurser och kostnader i form av att 
personalen spenderar tid på arbetsuppgifter som inte genererar inkomster.  
 
Organisationen uttrycker under intervjuerna att de olika IT-systemen i företaget formar en viktig 
del i verksamhetens infrastruktur. Melin (1998) framhåller att det är bland annat därför 
systemstrukturering är en viktig strategisk fråga för företaget. Att verksamheten inte har en IT-
strategi gör att de kan ha svårt att förmedla krav och få prioritet från koncernens IT-avdelning. 
Organisationen har ingen egentlig IT-kompetens i annat än avancerade användare men även 
dessa skulle kunna upprätta en intern styrgrupp och beskriva hur IT-stödet kan utformas och 
förvaltas för att verksamheten ska kunna minimera IT-problem och maximera IT-nytta. En 
analys och utformning av förändringar av både verksamhetsprocesser och IT-system är en 
förutsättning för att kunna ställa reella krav på vad som behövs för att öka stödet av IT till 
verksamheten.  
 
Problem som uttrycks av de intervjuade gäller främst att IT-systemen ibland inte stöder arbetet 
och att användningen av IT-systemen resulterar i följder som tar tid och resurser att rätta till. Den 
dubbellagring av information som finns idag gör även att medarbetare inte har aktuell 
information vid rätt tillfälle eller att IT-systemen innehåller felaktig information. Vi kan se att 
det finns två olika typer av information som hanteras av IT-stödet. Dels finns det orderrelaterad 
information som order-, kund- och leveransinformation mm som beskriver en produkts tillkomst, 
produktion, lagerhållning och leverans för en specifik kund. Dels så finns det information som 
berör projekten med information om specifika och potentiella kunder, offertarbete, design och 
grafiska material samt beslutsunderlag i form av statistik gällande försäljning, kunder, lager etc. 
samt om arbetet i sig. IT-systemen är idag främst anpassade till den första kategorin som berör 
kärnprocessen produktion och leverans av produkter till kund. En uppdelning och fokusering 
även på den andra typen av information skulle ge verksamheten en strategisk och större 
möjlighet att utbyta aktuell information inom organisationen. 
 
Att upprätta en IT-strategi med en helhet med områden som affärsidé, vision, mål och 
handlingsplan för att kunna hantera ett snabbt växande eller förändrat IT-system inom företaget 
är ett behov som föreligger enligt intervjuerna med de anställda och VD:n. Det är enligt 
Nordström & Welander (2002) viktigt att tänka på affärsförvaltning istället för förvaltning. De 
nämner även att det inom förvaltningsstyrning är ett vanligt problem att det inte finns någon som 
har det yttersta ansvaret över exempelvis förvaltningsobjektet, budget, prioriteringar, 
gränsdragning mellan utveckling och förvaltning. Detta ser vi som allvarligt och att 
organisationen inte har någon som ansvarar eller tar ett ansvar för IT-systemen. Det uttrycks av 
de intervjuade att koncernens IT-avdelning inte är speciellt intresserade av att förvalta 
verksamhetens IT-system och då främst system-F som upplevs vara för omodernt. 
Traditionsmässigt har det kanske varit så att underhållet av system alltid skötts av koncernens 
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IT-avdelning. Nordström & Welander (2002) beskriver att IT-avdelningen har själva tagit på sig 
hela ansvaret om vilka ändringar som skall göras och hur mycket resurser som skall läggas på 
underhållet. Det finns emellertid nu anledning att verksamheten själva sätter upp krav om vad, 
hur och när IT-systemen skall förändras för att verkligen stödja organisationens affärsprocesser. 
Det framkommer även under intervjun med VD:n att det inte direkt finns specificerat vad som 
ingår i IT-avdelningens stöd till verksamheten. 
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8.4 Aktivitetsdiagram 
Aktivitetsdiagram visar sekventiella flöden och används för att visa vilka aktiviteter som de olika 
rollerna i en den undersökta verksamheten utför. 

8.4.1 Process – Key Account 
 

 
Figur 32 Etableringsprocess - Key Account/säljare 
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Figur 33 Analys, offert och orderprocess - Key Account/säljare 
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8.4.2 Process –Inköpare/Projektledare/designer 

 
Figur 34 Analys, offert och produktionsorderprocess- Projektledare/inköpare 
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Figur 35 Produktionsprocess - Projektledare/inköpare 
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Figur 36 Produktionsprocess och test - Projektledare/inköpare 
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Figur 37 Produktions och leveransprocess - Projektledare/inköpare 
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8.4.3 Process – Grafiker/webbansvar 
IT-StödGrafiker

Får uppgift att utföra

Uppgift från säljareUppgift från projektledare/inköpare

Skiss/ varumärke/ bild/ text : <ospecificerad>

Uppgiften definieras

Uppgiften bokförs

Arbetsuppgift : Projekt

Arbetsuppgift : Säljare

Kommer från:
* Säljare
* Projektledare/inköpare
* Kund

Material finns

Bild skall fotas

Extern fotograf tar bilder Fotar bilder själv

Material lagras på hårddisk

Innehåller:
* Datum
* Ansvarig uppdragsgivare
* Ansvarig utförare
* Tidsåtgång
* Kommentar (ex beskrivning av uppgift)
* Status

Uppgift specifieras Skiss/ varumärke/ bild/ text : <ospecificerad>

Uppgift sammanställs Utkast : <ospecificerad>

Uppgift bearbetas

Utkast godkänns

Pris fastställs för publicering Uppgift utförsPubliceringssätt fastställs Uppgift [Programvara] : <ospecificerad>

Uppgift trycks/publiceras Produkt [Trycksak] : <ospecificerad>

Ej godkännd

Imagebilder

 
Figur 38 Analys, offert och orderprocess - Grafiker 

 

 95  
   



  Verksamhetsanalys 

 
Figur 39 Skapande av webbshop –Grafiker 
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Figur 40 Uppdatering av webbshop - Grafiker 

 97  
   



  Verksamhetsanalys 

8.4.4 Process – Logistik 

 
Figur 41 Leveransprocess - Logistikansvarig 
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8.4.5 Process – Kundtjänst 

 
Figur 42 Orderprocess - Kundtjänst (variant "Bankkund") 

 

 
Figur 43 Orderprocess - Kundtjänst (variant "Industrikund") 
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Figur 44 Orderprocess - Kundtjänst (variant "Friskvårdskund") 

 

 
Figur 45 Reklamationsprocess - Kundtjänst 
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8.5 Mållista och målgraf 
En målanalys fastställer mål som framkommit från verksamhetsanalysen. En genomförd 
målanalys beskriver i mållista och i målgraf vilka mål verksamheten vill uppnå och målens 
inbördes relationer. 
 
MÅL 

1. Marknadsledande i branschen 
2. Bli ”top of the mind” 
3. Dubblerad omsättning på 5 år 
4. Ha en avkastning på 8% per år 
5. Lönsam verksamhet 
6. Följa upp kundundersökningar 
7. Arbeta mot budget 
8. Beslut tas av ansvarig i verksamheten 
9. Organisationen arbetar åt samma håll 
10. Arbeta mot stora kunder 
11. Hålla kostnadsbudget 
12. Bidra ekonomiskt till koncernen 
13. Genomföra kampanjer enligt marknadsplan 
14. Ha en affärsplan 
15. Ha ett säljande sortiment 
16. Medarbetare har arbetsbeskrivningar 
17. Högt upplevt kundvärde 
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Figur 46 Mål i verksamheten  
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8.6 Styrkelista och styrkegraf 
I analys av styrkesamband presenteras verksamhetens styrkor och dess samband till varandra i 
styrkelista och styrkegraf. Styrkeanalys fokuserar på det som är verksamhetens främsta 
tillgångar. 
 
STYRKOR 

1. Starkt varumärke 
2. Kompetenta medarbetare 
3. Flexibilitet gentemot kund 
4. Produktionskompetens 
5. Produktkompetens 
6. Ekonomiskt uthållig 
7. Stöd från koncernen 
8. Olika personligheter i organisationen 
9. Stark marknadsposition 
10. Kan förstå kundens behov 
11. Erfarenhet att producera produkter 
12. Tydligt erbjudande till kund 
13. Egenproducerade produkter som lagerhålls 
14. Konsekvent marknadsföring 
15. System-I underlättar kommunikation 
16. System-A enkelt att använda 
17. Konkurrenskraftiga 
18. Attraktiv samarbetspartner för kunder 
19. Personlig hantering av kunder 
20. IT-systemen stödjer verksamheten 
21. IT-system ökar effektiviteten 
22. IT-system ger snabb tillgång till information 
23. Grafiker specificerar tid per uppdrag 
24. Enkel hantering av order med webbshopp 
25. Positiv attityd i verksamheten 
26. Tillgång till starka funktioner från koncernen 
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Figur 47 Styrkor i verksamheten 
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8.7 Problemlista och problemgraf 
För att förändra en verksamhet behövs det identifieras inte bara enskilda problem utan även att 
finna orsakerna till specifika problem. I problemgraferna påvisas samband mellan olika 
uppfattade problemsituationer. 
 
PROBLEM 

1. Verksamheten avviker från dokumenterade arbetssätt 
2. Roller saknar arbetsbeskrivningar 
3. Kommunikation sker inte på ett strukturerat sätt 
4. Saknar beskrivande arbetsmål för roller 
5. IT-system stödjer inte verksamheten helt 
6. Informationshantering sker oregelbundet 
7. Rutiner för informationshantering saknas 
8. Personer tar genvägar i arbetet 
9. Tidspress i arbetet 
10. Information sparas lokalt 
11. Arbete sker i flera IT-system 
12. Arbete i IT-system upplevs som arbetsamt 
13. Logistikuppgifter utförs på två logistikavdelningar 
14. Arbete som inte ger kundvärde 
15. Oklara ansvarsområden 
16. Information måste återskapas manuellt från IT-system 
17. Information dubbellagras 
18. IT-system motverkar vissa arbetsmål 
19. Projektplan upprättas inte alltid 
20. Kund osäker på kontaktvägar 
21. Utför arbetsuppgifter utanför arbetsområdet 
22. Säljare arbetar med inköpsuppgifter 
23. Verksamhetskompetens utnyttjas inte 
24. Oklart om vilken roll som är projektledare 
25. Rutiner för kundinformationshantering otydliga 
26. IT-system ger bristfälligt statistikunderlag 
27. Statistik tas fram manuellt ur IT-system 
28. Det finns två orderläggningssystem 
29. IT-system inte anpassade för verksamheten 
30. System-F stöder inte verksamheten helt 
31. System-F genererar fel 
32. Fel i System-F ger fel lagersaldo 
33. System-I stöder inte verksamheten helt 
34. IT-system genererar problem 
35. IT-problem tar tid 
36. Låg prioritet från koncernens IT-avdelning 
37. Olika rutiner för olika inköpare 
38. Enklaste order kräver handpåläggning 
39. System-F hanterar storkunder 
40. In/utkvittering görs inte alltid 

 105  
   



  Verksamhetsanalys 

41. System-F innehåller inaktuell information 
42. Fel i IT-system är inte dokumenterade 
43. Olika gränssnitt i IT-system 
44. Problemlösning istället för utveckling 
45. Dålig disciplin i verksamheten 
46. Vision saknas i roller 
47. Höga kostnader 
48. Låg vinst 
49. Låg lönsamhet 
50. Personer tar inte själva beslut inom sitt ansvarsområde 
51. Otydliga rutiner 
52. Ingen IT-strategi 
53. Saknar stordriftsfördel 
54. Bristfälligt stöd från koncernen 
55.    Struken 
56. Låg affärsmässighet 
57. Förmedlar inte produktkunskap till kund 
58. Otydligt om vad arbetsresurser kostar 
59. En artikeltyp kan finnas i flera IT-system 
60. Oklart om lönsamhet per kund 
61. Oklart om kostnader per kund 
62. Få personer har kunskap om system-F 
63. Oklart om vad som ingår i koncernens IT-stöd 
64. Information sprids inte i verksamheten 
65. Arbetsbeskrivning finns men följs dåligt 
66. Kundtjänst utför arbete som inte berör deras ansvarsområde 
67. Rutiner är inte väldokumenterade 
68. Oklar hantering av webborder 
69. Tidsödande orderhantering 
70. IT-system saknar koppling till webbshop 
71.   Struken 
72.   Struken 
73. Olika kunder hanteras på olika sätt 
74. Oklart ansvar för webbshoppar 
75. Lågt resursutnyttjande 
76.    Struken 
77.    Struken 
78. Utvecklingsarbete sker självständigt 
79. Grafiker får inte information om kampanjer 
80. Uppdatering av webbshoppar sker oregelbundet 
81.    Struken 
82. Informationens värde värderas inte 
83. Säljare filtrerar information 
84. Oklar arbetsfördelning i projekt 
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8.7.1 Problemgraf – Verksamhet 
 

 
Figur 48 Problemgraf - Verksamhet 
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8.7.2 Problemgraf – Rutiner 
 

 
Figur 49 Problemgraf - Rutiner 
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8.7.3 Problemgraf - Information 

 
Figur 50 Problemgraf - Informationshantering 
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8.7.4 Problemgraf – IT-struktur 1 
 

 
Figur 51 Problemgraf - IT-struktur 1 
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8.7.5 Problemgraf - IT struktur 2 
 

 
Figur 52 Problemgraf - IT-struktur 2 

 
 

 111  
   



  Verksamhetsanalys 

8.7.6 Problemgraf - System-F 
 

 
Figur 53 Problemgraf - System-F 
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9 Förändringsåtgärder  
Genom en förändringsanalys ställer man diagnos på problem och verksamhet, genererar 
lämpliga förändringsåtgärder samt bedömer åtgärdernas konsekvenser (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988). Vi kommer här att presentera fyra åtgärder som vi anser att verksamheten bör införa för 
att eliminera några av de problemområden som vi funnit i vår verksamhetsanalys. Åtgärderna 
syftar även till att stärka verksamhetens möjligheter att uppnå mål och att bibehålla eller öka 
verksamhetens styrkor.  
 
Åtgärd 1 Upprätta en IT-strategi 
Problemområde • 52. Ingen IT-strategi 

• 29. IT-system inte anpassade för verksamheten 
Beskrivning Verksamheten har ett antal problem som kan relateras till IT-systemen. Dessa 

problem behöver verksamheten ta hand om, med följd att resurser läggs på att 
åtgärda symptom av dåligt anpassade IT-system. För att uppnå en situation 
där IT-systemen stödjer verksamhetens processer och genererar kundnytta 
behöver en planering av verksamhetens IT-stöd göras. IT-strategin bör 
innehålla mätbara mål, tydliga ansvarsområden och en plan för förvaltning av 
IT-stöd, både på kort och lång sikt. 

Genomförande Verksamheten ska upprätta mål för IT och specificera en plan för användning 
av IT. Detta innebär följande delar av en IT-strategi: 
Upprätta förvaltningsplan: 

Upprätta budget för IT (vad får IT-stödet kosta) 
Upprätta tidsplan för IT (när ska IT-stödet vara anpassat till 
verksamheten) 
Utse ansvarsområden och ansvariga för IT-system (vem/vilka tar 
ansvar för att IT-systemen stödjer verksamheten) 
Riskanalys (vilka risker finns för IT-system och för dess användning) 

Upprätta behovslista för IT-system: 
Akuta behov som inverkar mycket och ska åtgärdas direkt 
Akuta behov som inverkar lite och bör åtgärdas direkt 
Ej akuta behov men som inverkar mycket och ska åtgärdas på sikt 
Ej akuta behov som inverkar lite åtgärdas ej 

Analysera och föreslå utbildningsbehov (vem/vilka har behov av 
utbildning i användning och förvaltning av IT-system) 

Effekt Verksamheten kan genom en IT-strategi prioritera akuta problem med IT-
användning och göra en plan för hur ett framtida IT-stöd ska se ut. Tydliga 
ansvarsområden och mätbara mål för verksamhetens IT-system underlättar 
värdering av nyttan med IT-systemen. Att upprätta och arbeta efter en IT-
strategi medför att verksamheten kan effektiviseras. Detta i form av att IT-
system som stödjer verksamheten minskar arbetsbelastningen och därmed 
frigör tid som kan användas till för att höja kvalitet, produktivitet och 
effektivitet. Det minskar arbete som inte medför kundnytta och därmed kan 
sänka kostnader för verksamheten. 
 
 

 113  
   



  Förändringsåtgärder 

Nytt mål • Verksamheten har en IT-strategi 
• Det finns ansvarig för IT i verksamheten 
• Verksamheten har en förvaltningsplan 
• IT-system stöder verksamheten 
• IT-system tillför kundnytta 

 
 
Åtgärd 2 Upprätta en central informationskanal 
Problemområde • 82. Informationens värde prioriteras inte  

• 7. Rutiner för informationshantering saknas 
• 64. Information sprids inte i verksamheten 

Beskrivning Verksamheten har idag ingen given plats att spara och komma åt kund- och 
projektinformation utan den sparas lokalt och på olika sätt. Information 
kommuniceras internt på ett stort antal sätt som bidrar till att det uppstår 
missförstånd, svårighet att hitta rätt information och administrativa problem. 
Genom att använda verktyg som finns för att underlätta kommunikationen i 
verksamheten kan dessa problem minska. Att använda IT som 
kommunikationsmedel och upprätta en central informationskanal innebär 
fördelar med att informationsflödet underlättas och att medarbetarnas 
informationsbehov täcks på ett bättre sätt. Informationskanalen ska behandla 
projektinformation och kundinformation på ett strukturerat sätt så att samtliga 
berörda roller kan ta del av och delge information för att främja arbets-
situationen.  

Genomförande Upprätta en central informationskanal i form av exempelvis: 
• Projekt/kund organiserad webbaserad databas  
• Projekt/kund strukturerad informationshantering på nätverksserver 

Fastställ rutiner för informationshantering (Vilken information, var den 
ska finnas och hur den ska hanteras) 
Utse informationsansvarig (vem/vilka är ansvarig för information) 

Effekt Det nuvarande problemet med informationshantering att kommer minska. 
Tidigare problem som inaktuell information och dubbellagring kommer i och 
med den centrala informationskanalen att minska. Den kommer även 
möjliggöra en ökad förståelse för pågående arbete i form av kampanjer och 
information om projekt. Roller som tidigare varit isolerade kommer nu 
erbjudas en god inblick i vad som händer.   

Nytt mål • Det finns en central informationskanal 
• Projekt- och kundspecifik information finns samlad på ett ställe  
• Effektiv informationshantering 
• Information är aktuell 
• Rutiner för informationshantering finns 
• Information sprids i verksamheten 
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Åtgärd 3 Fastställa rutiner för verksamhetens roller 
Problemområde 51. Otydliga rutiner 

23. Verksamhetskompetens används inte 
14. Arbete som inte ger kundvärde 

Beskrivning Verksamheten har idag arbetsbeskrivningar som tagits fram på individnivå 
och sedan godkänts på ledningsnivå. För att ta hand om nutida problem som 
att individer avviker från rutiner krävs tydligare ansvarsområden, 
arbetsuppgifter och arbetsmål. Det är viktigt att individen har en förståelse 
vad dennes arbete innebär i ett större perspektiv och på så sätt förstå värdet i 
vad denne utför. Det krävs en vision som alla i verksamheten strävar mot och 
arbetsmålen ska visa vägen dit. Arbetsmålen ska vara mätbara så att 
individen har något tydligt att arbeta mot, detta gäller inte bara säljare utan 
samtliga roller. Det är viktigt att införa tydliga ansvarsområden för att få 
individen att fokusera på specifika problem och på så sätt hantera den snabba 
förändringstakten som råder. Verksamheten utnyttjar idag inte kompetensen i 
företaget på bästa sätt då arbete utanför ansvarsområden utförs. Genom att 
införa tydliga ansvarområden kommer kompetensen i verksamheten utnyttjas 
bättre.      

Genomförande Upprätta arbetsbeskrivningar innehållande: 
Visionära mål för individer och förhållningssätt 
Mätbara arbetsmål, både ekonomiska och kvalitativa mål som 
beskriver hur rollen kan uppnå visionära mål 
Ansvarsområden för respektive roll 
Arbetsuppgifter 
Rutiner för informationshantering 
Rutiner för kommunikation 

Effekt Verksamheten kommer genom att fastställa rutiner för verksamhetens roller 
drivas på ett effektivt och produktivt sätt och kompetensen kommer att 
utnyttjas bättre. Att införa och få medarbetarna att arbeta inom tydliga 
ansvarsområden kommer att flytta fokus från att lösa lokala akuta problem 
till personlig utveckling och effektivisering. Detta kommer ge verksamheten 
en fungerande grund där varje länk i processkedjan kommer att fungera bättre 
och få samtliga medarbetare att sträva åt ett och samma håll.  

Nytt mål • Tydliga arbetsbeskrivningar för samtliga roller 
• Visionen är etablerad i organisationen 
• Strategi för individen att nå verksamhetens mål 
• Utnyttja verksamhetens kompetens  
• Tydliga rutiner 
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Åtgärd 4 Kontinuerlig värdering av verksamheten 
Problemområde • 75. Lågt resursutnyttjande 

• 5. IT-system stödjer inte verksamheten helt 
• 44. Problemlösning istället för utveckling 
• 18. IT-system motverkar vissa arbetsmål 

Beskrivning En verksamhet måste förändras kontinuerligt för att överleva och det är 
viktigt att den förändras åt rätt håll. För att ta bra förändringsbeslut som leder 
till en ökad lönsamhet för verksamheten är det viktigt att utgå från kunskap 
och beslutsunderlag. En värdering av processer, flöden, tidsåtgång, 
resursförbrukning och arbetsmål kommer att ge kunskap om vad som 
levererar kundnytta i verksamheten. Det är viktigt att verksamheten fokuserar 
arbetet på uppgifter som genererar kundnytta och att övriga uppgifter 
identifieras och ibland även elimineras.  

Genomförande Värdera/mäta: 
Processer 
Tidsåtgång 
Resursförbrukning 
Budget 
Arbetsmål 
Verksamhetsmål 
Kvalitet (effektivitet/produktivitet) 

Effekt Genom en kontinuerlig värdering av verksamheten kan en handlingsbarhet 
skapas så att organisationen kan förbereda sig inför framtida behov och i 
nuläget åtgärda kostsamma processer. Kunskap om verksamheten ökar om 
den regelbundet följer upp, inte bara budget utan även tidsåtgång, 
informationshantering och processers kundnytta. 

Nytt mål • Ha en regelbunden värdering av verksamheten  
• Fokusera verksamheten på kundnytta 
• Identifiera problem 
• Identifiera styrkor 
• Reducera ineffektiva arbetssätt 
• Kunskap om verksamhetens förmåga 
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10 Analys av förändringsåtgärder med perspektiven 
människa, teknik och organisation 

I detta kapitel kommer vi att analysera förändringsåtgärder och de möjliga effekter de får i den 
verksamhet som undersökts i en processorienterad förändringsanalys. Detta kommer att göras 
genom perspektiven människa, teknik och organisation som utgår från Rollenhagens (1997) 
synsätt beskrivet i kapitel 6. Genom att vi för varje förändringsåtgärd studerar den utifrån 
respektive perspektiv så kommer vi att beskriva åtgärdernas sannolika inverkan i verksamheten 
med tre olika utgångspunkter. Detta möjliggör att vi kan vrida och vända på möjliga effekter då 
vi tar på oss olika roller när vi studerar dem. Analysen ska utveckla en förståelse för 
förändringars inverkan i en verksamhet som använder IT-system, genom att använda 
perspektiven människa, teknik och organisation. 

10.1 Åtgärd 1 
Förändringsåtgärden, upprätta en IT-strategi, analyseras nedan genom perspektiven människa, 
teknik och organisation. 
 
Upprätta en IT-strategi ur perspektivet människa 
IT-systemen stödjer individers arbete, eftersom de medför att arbetet kan utföras mer effektivt 
och frambringar en högre kvalitet än om arbetet skett helt utan IT -stöd. Däremot är inte IT-
systemen anpassade till den verksamhet som bedrivs vilket innebär att samtliga användare av IT-
systemen dagligen hanterar uppkomna problem och utför arbetsuppgifter för att lösa problem 
som IT-systemen genererar. Även om IT-systemen till viss del stödjer verksamhetens processer 
medför de samtidigt merarbete som inte ger någon kundnytta. 
 
Rollenhagen (1997) anser att människans fysiologiska struktur till stor del inte förändrats över en 
lång tidsperiod och detta måste ses i relation till den snabba tekniska utveckling som skett. Detta 
innebär att människan ofta reagerar primitivt när hon interagerar med komplicerad teknik. Som 
det ser ut i verksamheten idag är många irriterade över den nuvarande IT-systemsituationen. IT-
system som kräver stor handpåläggning för ett litet arbete bidrar till att användarens attityd till 
IT-systemen blir negativ. Att upprätta en IT-strategi leder inte automatiskt till att verksamhetens 
IT-system kommer att utvecklas utan kan i värsta fall bli något formellt och byråkratiskt som, 
ingen använder sig av. Fokus måste därmed också ligga på att effektivt genomföra de 
förändringar som IT-strategin förespråkar och att strategin är anpassad efter verksamhetens 
utveckling. Detta kan medföra att IT-systemen på ett bättre sätt kommer att stödja människan i 
de processer som hon dagligen utför. IT-system som är anpassade efter människan möjliggör en 
ökad förståelse och kunskap för den teknik som används. Ökad kunskap leder enligt Folkesson & 
Olsson (2001) till att en positiv attityd skapas för att använda tekniken. För att verksamheten ska 
fungera effektivt krävs det att medarbetarna använder IT-systemen kontinuerligt och konsekvent. 
Detta är bara möjligt om användarna är positivt inställda till att använda den. 
 
Att upprätta en IT-strategi innebär att ansvarsområden och ansvar för IT-systemen fördelas. Det 
skapas en trygghet hos individen om ansvaret för ett IT-system ligger på en specifik person, både 
för personen som bär ansvaret och hos övriga. Denne arbetar för att IT-systemet ska stödja 
användaren och kan satsa tid på att lösa problem eftersom det finns ett stöd från organisationen 
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att göra det och på så sätt känna trygghet.  Ellis & Dick (2003) påvisar enligt Maslows 
behovspyramid, människans behov av trygghet och att detta är grundläggande för människans 
välbefinnande. Det kommer att finnas utbildningsbehov i och med att verksamheten arbetar efter 
en IT-strategi. Beroende på vilka förändringar som kommer att genomföras kommer det att 
ställas olika krav på användarna. Att utbilda personalen leder till att kunskapen om IT-systemen 
ökar, vilket bidrar till att de kan användas på ett bättre och mer effektivt sätt. Människan behöver 
enligt Ellis & Dick (2003) utvecklas för att känna tillfredställelse och kommer enligt Folkesson 
och Olsson (2001) i och med den ökade kunskapen att ändra sin attityd till att använda IT-
systemen.  
 
Upprätta en IT-strategi ur perspektivet teknik 
Rollenhagens (1997) MTO-syn utgår från att människa, teknik och organisation hanteras 
samtidigt, eftersom det råder en ömsesidig påverkan dessa emellan. Verksamheten har idag inget 
fokus på tekniken som visar sig genom att det saknas en IT-strategi och IT-ansvarig, vilket enligt 
Rollenhagens (1997) synsätt medför att det råder obalans mellan delsystemen och som påverkar 
verksamhetens effektivitet på ett negativt sätt. I vissa fall uttrycks det en antydan om att 
verksamheten även känner sig styrd och till viss del begränsad av tekniken. Införandet av en IT-
strategi kan hjälpa verksamheten att ta tillbaka initiativet så att organisationen ställer krav på 
tekniken istället för att tekniken sätter ramarna för organisationen. IT-strategin kan därmed 
möjliggöra vad Melin (1998) kallar för ett växelverkande perspektiv i organisationen och som 
kan jämföras med Rollenhagens (1997) socio-tekniska systemsyn. 
 
Personer som arbetar med tekniska system formas enligt Rollenhagen (1997) av ett tekniskt 
intresse. Verksamheten behöver en systemansvarig och som det ser ut idag finns inte den 
tekniska kompetensen i verksamheten. För att få avsedd effekt från den införda IT-strategin och 
kunna genomföra aktuella förändringsförslag krävs tekniskt kunnande. Detta innebär att 
verksamheten behöver ha ett ökat teknikfokus och inhämta kunskap som behövs. Ett alternativ är 
att utbilda befintlig personal eller att involvera teknisk kompetens i verksamheten.  
 
Verksamheten har idag ett stort antal informationssystem vilket enligt Axelsson & Goldkuhl 
(1998) inte är ovanligt. Det är sällan en verksamhets IT-stöd består av ett enda system utan det 
finns oftast flera informationssystem som överlappar varandra. Konsekvenserna av en dåligt 
strukturerad IT-arkitektur kan enligt Axelsson & Goldkuhl (1998) vara att systemen är illa 
strukturerade, svåröverblickbara, intrasslade i form av överlappningar och svårhanterliga vilket  
får oförutsedda följdeffekter vid drift och förvaltning. Detta stämmer väl in på den undersökta 
verksamheten, som har stora problem med IT-systemen. Verksamheten har inte upprättat en plan 
för hur IT-systemen ska samverka med varandra. Detta innebär problem som att 
informationssystemen inte stödjer verksamheten och det medför att informationssystemen 
genererar problem. Det finns många uttalade krav på och problematik med verksamhetens IT-
system formulerade av användare. Det är information som ska exporteras manuellt från ett 
system till ett annat och gränssnitten ser olika ut beroende på vilket system som används, vilket 
också enligt Axelsson & Goldkuhl (1998) ofta uppstår när en verksamhet använder sig av ett 
stort antal och framförallt omoderna IT-system. För att kraven ska generera en förändring och på 
sikt även en förbättring bör det finnas en IT-strategi. IT-strategin innehåller en åtgärdsplan som 
möjliggör att krav från användarna lyfts fram och kan bearbetas till åtgärdsförslag. Detta 
kommer att utgöra en betydelsefull del i IT-strategin som syftar till att ansvaret fördelas på 
individer som med en given budget bör åtgärda problem så att IT-systemen stödjer 
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verksamheten. Det är viktigt att upprätta ett systemansvar och det kommer att vara en 
grundläggande faktor att ta med i IT-strategin. Axelsson & Goldkuhl (1998) anser att ett 
bristande systemansvar ofta leder till negativa konsekvenser i både användningen och 
vidareutvecklingen av IT-systemen. 
 
Det är viktigt, enligt Nordström & Welander (2002), att verksamhetens IT-strategi bildar en 
helhet med områden som affärsidé, vision, mål och handlingsplan. Verksamheten måste 
diskutera fram syftet med att använda IT-systemen och exakt vilka processer dessa ska stödja. 
Nordström & Welander (2002) anser att det är grundläggande att flytta fokusering på IT-
systemet till fokusering av IT-systemets stöd för hela affärsverksamheten och på så sätt få IT-
systemen att samverka med verksamheten på ett bättre sätt. 
 
Upprätta en IT-strategi ur perspektivet organisation 
En organisation har alltid ett syfte och verksamheten strävar efter ekonomisk vinst. Rollenhagen 
(1997) menar att en organisation kan stå i konflikt med olika målsättningar och att optimering 
blir ett nyckelbegrepp för att organisationen ska fortsätta att utvecklas. Det är dessutom viktigt 
att förändringar sker där förändringar verkligen behövs. Rollenhagen (1997) anser att en 
verksamhet måste förändras och anpassas inom alla tre delsystem; människa, teknik och 
organisation, för att förändringen ska få genomslagskraft. Verksamheten har inte idag någon 
uttalad IT-strategi, vilket innebär att tekniken inte prioriterats eller har fokuserats. Fokus har 
istället legat på att skaffa fler kunder och öka försäljningen och vikten av att ha fungerande IT-
stöd har förbisetts. Detta har inneburit att små problem för verksamheten, i och med att flödet 
genom IT-systemen har ökat, har blivit större. Detta i sin tur leder till att arbetet i IT-systemen 
upplevts vara mer arbetsamt än tidigare och känslan av att IT-systemen inte stödjer 
verksamheten växer. Det har också inneburit att information dubbellagrats och att systemen 
generat problem, som leder till minskad effektivitet och att attityden till att använda IT-system 
försämrats.  
 
Effekten av att införa och aktivt arbeta efter en IT-strategi blir att verksamhetens vinstdrivande 
processer kan optimeras. IT-systemen stödjer inte verksamheten helt, vilket bidrar till att mycket 
tid och frustration går till att hantera problem som annars kunde användas till processer som 
genererar kundnytta. Det är inte så att IT-systemen inte fungerar alls men det behövs mycket 
energi och handpåläggning för att genomföra arbetet. Att införa en IT-strategi kommer att 
innebära kostnader i form av att utveckling och förvaltning kräver resurser och tid. 
Genomförandet av en IT-strategi kommer däremot i förlängningen att frilägga resurser då 
problemlösande processer kan elimineras. Det viktiga är att ta hand om IT-systemen och 
använda dessa på ett effektivt sätt så att de främjar effektiviteten men också kvaliteten hos 
arbetet. Rollenhagen (1997) beskriver att en viktig aspekt för företag är att inse att 
kvalitetssystem i stor grad är beroende av medarbetares attityder som till stor del påverkar 
kvaliteten. Genom att minimera problem som IT–systemen generar ökar chansen till att 
människans attityd till använda systemen kommer att främjas vilket leder till att systemen 
används till det som är tänkt att de ska användas till. Detta leder till att verksamhetens 
effektivitet ökar och genererar ökad kvalitet till kund. För att verksamheten ska förbli 
konkurrenskraftig och i ett större perspektiv överleva krävs det enligt Rollenhagen(1997)  att 
utveckling sker i alla verksamhetens tre delsystem; det mänskliga, tekniska och organisatoriska 
delsystemet. 
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10.2 Åtgärd 2  
Förändringsåtgärden, upprätta en central informationskanal, analyseras nedan genom 
perspektiven människa, teknik och organisation. 
 
Upprätta en central informationskanal ur perspektivet människa 
Verksamheten har idag inga fasta rutiner för informationshantering. Att upprätta en central 
informationskanal innebär att rutiner för informationshantering måste förändras. Människan 
förhåller sig på olika sätt till fastställda rutiner, vilket gör att verksamheten måste motivera 
rutiners syfte och mål. Det finns ett säljstödsprogram (system-IK) där kundinformation sparas 
men det används inte konsekvent av verksamheten. Projektinformation sparas lokalt och är inte 
alltid nåbar för medlemmarna i projektgruppen. Genom att varje individ sparar projekt-
information lokalt uppstår problem med informationstillgänglighet, eftersom de inte har tillgång 
till varandras lagringsmedia. Rollenhagen (1997) trycker på vikten av att det finns ett bra 
informationsflöde som gör att olika styrnivåer i verksamheten kan utnyttja informationen 
maximalt. Det finnas många som är i behov av att ha tillgång till aktuell projektinformation som 
nu känner sig isolerade. Det finns dessutom en viss frustration över att inte ha tillgång till 
nödvändig information och mycket tid läggs på att få tillgång till den. Att upprätta en central 
informationskanal skulle underlätta många processer i verksamheten och dessutom påverka 
effektiviteten och servicenivån gentemot kund.  
 
Det är uttalat i verksamheten att individen förväntas söka information och att ansvaret ligger på 
denne. Att inrätta en central informationskanal kommer att öka tillgängligheten till relevant 
information. Detta leder i sin tur till att människan i verksamheten kommer att kunna arbeta mer 
självständigt och vara uppdaterad på vad som händer genom att själv söka relevant information 
från ett och samma ställe. Det är enligt Rollenhagen (1997) människans attityder och värderingar 
som styr hennes agerande i organisationen. Fördelarna med att ha tillgång till aktuell information 
kommer att ändra individernas attityd till att hålla informationscentralen uppdaterad eftersom 
kunskapen om dennes omgivning ökar. Att ha tillgång till all projektspecifik information innebär 
också att individen får en ökad förståelse för betydelsen av det arbete som görs. Detta kommer 
att stärka attityden i positiv bemärkelse och få alla att sträva åt samma håll. Vetskapen om 
varandras roller och arbetsuppgifter kommer dessutom att öka förståelsen för information och 
kommer förhoppningsvis att medföra en ökad disciplin till att hålla deadlines och delge 
information. Effekten av att vara uppdaterad innebär att fokus kan läggas på arbete som främjar 
projektet. En grafiker kan exempelvis arbeta för en mer levande webbshop på samma sätt som 
kundtjänst kan svara på kampanjspecifika frågor. Rollenhagen (1997) anser att det är många 
organisationer som visar på brister eftersom egennyttan prioriteras istället för att optimera 
effektiviteten i hela systemet.  Det är lätt att information filtreras bort och i slutändan blir 
verksamheten lidande av att inte kundnyttan kunnat maximeras. Att upprätta en central 
informationskanal innebär att ett ansvarsområde för detta utses. Detta innebär att den ansvarige 
kan känna att tid kan läggas på detta område och att det prioriteras från organisationen. 
 
Upprätta en central informationskanal ur perspektivet teknik 
Genom att upprätta en central informationskanal kommer tekniken att öka informations-
tillgängligheten genom att människan kan använda den till att lägga upp och hämta information. 
Som situationen ser ut idag används ett stort antal olika media för att spara information. Det kan 
vara pärmar, lokal hårddisk och CD-skivor vilket innebär att informationen idag sparas på ett 
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flertal sätt som kan försvåra informationssökning. Genom att upprätta en central 
informationskanal kan man använda IT för att underlätta kommunikation och informations-
sökning. Det innebär att tillgänglighet skapas och att individer aktivt kan söka information från 
ett verktyg istället för att be om information varje gång den behövs.  
 
Att upprätta en central informationskanal innebär också att befintlig teknik kan användas bättre i 
och med att information inte längre dubbellagras i samma utsträckning som tidigare. Människan 
har enligt Rollenhagen (1997) problem att hantera komplexa system vilket innebär att det finns 
behov av struktur. Det är av stor vikt att det finns en ansvarig som tillser att den centrala 
informationskanalen innehåller relevant och korrekt information. Att alla har denna 
projektinformation innebär att säkerheten för att IT-systemen hanterar rätt information ökar. 
Resultat av att individen lägger in korrekt information i systemen bidrar till att problem för andra 
roller minskar. Säkerheten i denna aspekt är att säkerställa kvalitet. 
 
Upprätta en central informationskanal ur perspektivet organisation 
Att upprätta en central informationskanal innebär att rutiner för informationshantering måste 
ändras i organisationen. Informationskanalen i sig kommer inte att lösa några problem om den 
inte används på ett bra och effektivt sätt. Rollenhagen (1997) menar att det är viktigt att en 
organisation har bra informationsvägar för att verka effektivt. Det kommer att innebära 
ekonomiska utgifter för organisationen att upprätta informationscentralen i form av ny 
mjuk/hårdvara. Organisationen måste dessutom utse en ansvarig för att både upprätta men också 
att förvalta informationscentralen, så att den bibehåller hög kvalitet och tillgänglighet. Detta 
kommer på samma sätt att innebära att verksamheten måste skjuta till resurser i form av tid men 
också ekonomiskt för att möjliggöra för den ansvarige att utbildas vid behov. Det är viktigt att 
den ansvarige känner sig ha stöd från organisationen att både upprätta och förvalta 
informationscentralen för att den ska fungera effektivt. 
 
Att spara projektspecifik information på ett och samma ställe kommer att innebära många 
fördelar. Det är viktigt att alla roller i organisationen strävar åt ett och samma håll, vilket 
kunskapen om varandras roller kan innebära.  Rollenhagen (1997) anser att det är medarbetarens 
attityder som ytterst bestämmer och påverkar kvaliteten. Genom att ha tillgång till 
projektspecifik information kan kunskapen om hur individens prestationer inverkar på övriga 
delar i aktuella projekt förbättras. Detta bör påverka dennes vilja till att prestera kvalitet då 
förståelsen och attityden till uppgiften kan förbättras. Den centrala informationskanalen kommer 
också att medföra ökat kundvärde eftersom kundtjänst kommer att få ökade möjligheter att ha 
tillgång till all kampanjspecifik information och därav kan besvara frågor från kund rörande 
ämnen som de annars inte kunnat svara på. Att all projektinformation sparas på ett och samma 
ställe ger struktur som krävs för att projekten ska kunna drivas effektivt. Individer bör inte 
behöva efterfråga information utan det kan finnas ett ställe där den går att söka upp och hämta. 
En organisation har enligt Rollenhagen (1997) alltid ett syfte och många strävar mot att uppnå 
ekonomisk vinst. För att kunna uppnå en vinst är det viktigt att alla funktioner i organisationen 
fungerar på ett effektivt och produktivt sätt, vilket ett ökat informationsflöde kan bidra till. 
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10.3 Åtgärd 3 
Förändringsåtgärden, fastställa rutiner för verksamhetens roller, analyseras nedan genom 
perspektiven människa, teknik och organisation. 
 
Fastställa rutiner för verksamhetens roller ur perspektivet människa 
Människan, enligt Rollenhagen (1997), är en komplex varelse och varje individ är unik med 
speciella behov, kunskaper och attityder. Människan i en arbetsmiljö har olika sätt att hantera 
arbetsuppgifter, olika sätt att tolka information och har olika förhållningssätt till visioner och 
mål. Individen har inte alltid tagit till sig de mål som organisationen sätter upp, vilket 
framkommer exempel på under intervjuer med personer som har roller i verksamheten. 
Åtgärden, fastställa rutiner för verksamhetens roller innebär att organisationen tydligare skulle 
beskriva syftet med visionen, rutiner, ansvar, ansvarsområden och hur personer skulle kunna 
använda detta för att förenkla sitt eget arbete. Ett annat syfte skulle vara en ökad förståelse för 
vad andra inom organisationen utför. Människans upplevelser av fastställda rutiner skulle få en 
socialpsykologisk betydelse då individens position inom den sociala grupp som den tillhör blir 
tydligare. Enligt Rollenhagen (1997) är en social samvaro ett grundläggande behov för en 
människa. Rutiner kan i vissa fall öka säkerheten för respektive individ om att den inte går 
utanför eller uppfyller gruppens förväntningar. Enligt Ellis & Dick (2003) kan detta påverka det 
biologiska behovet av trygghet. Om människan i verksamheten känner att hon uppfyller 
organisationens krav genom att hon utför de rutiner som finns specificerade och är tydligt 
motiverade, kan människan känna trygghet i sin roll och därmed få en upplevelse av ansvar och 
frihet inom denna roll. 
 
Tydligare rutiner kan enligt Ellis & Dick (2003) även påverka de sociala influenser som kan 
finnas inom grupper i verksamheten som de själva har utformat informella rutiner i hur man skall 
utföra arbetsuppgifter, vilka kan vara i direkt konflikt med verksamhetens mål för uppgiften. 
Rutiner kan således få människan att förändra informella sociala normer vilka annars kan 
negativt dominera verksamheten. Människans möjlighet att ta till sig rutiner är däremot en 
svårare uppgift enligt Folkesson & Olsson (2001) då det beror på individens tolkningsförmåga 
och insikt i om hur viktigt detta är för organisationen och individen. Individens kunskapsnivå 
och attityd är alltså avgörande för hur människan kommer att uppfatta rutiner.  
 
En effekt för individen i sammanhanget är att den kan uppleva ett större tryck och en minskad 
frihet. Detta kan enligt Rollenhagen (1997) leda till att individer inte anstränger sig och därmed 
inte presterar som organisationen avsett. Det finns enligt Ellis & Dick (2003) en negativ del av 
tydligare rutiner som kan påverka människans attityd till arbetet. Det kan även vara så att 
människan i verksamheten inte alltid har en intention att ta till sig rutiner, utan gör så som den 
alltid har gjort.  Om inte arbetet och rutinerna upplevs som inspirerande och meningsfulla kan 
människans attityd förändras från att ha varit positiv till att bli mer negativ.  
 
Fastställa rutiner för verksamhetens roller ur perspektivet teknik 
Tekniken i sammanhanget utgörs av verksamhetens IT-system. IT-systemens komplexitet utgörs 
av små operationer som i kedjor bildar större och större delar enligt Rollenhagens 
systemperspektiv. Delarna används i verksamheten för att stödja en specifik aktivitet. IT-
systemens möjlighet att stödja verksamhetens processer avgör därför om de överensstämmer 
med målet för aktiviteten. Det vill säga om IT-systemens rutiner matchar verksamhetens rutiner 
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och därmed hjälper verksamheten att uppfylla målet med aktiviteten.  Att fastställa rutiner för 
verksamhetens roller skulle innebära att IT-systemens utformning möjligtvis behöver förändras. 
Om rutiner skall utföras av människor och om dessa skall stödjas av IT-systemen så behöver 
dessa parallellt ses över. Rollenhagens (1997) MTO-syn förutsätter att man behandlar människa, 
teknik och organisation samtidigt. Rutiner kan ses som den lägsta delen av en handling men kan 
även utgöra en mer övergripande syn på hur verksamheten utför något, enligt ett mer generellt 
synsätt. De rutiner som bör fastslås i verksamheten kommer att vara av båda karaktärerna och 
kommer då att beröra även IT-systemen.  
 
 IT-arkitekturen utgörs av IT-systemens förmåga att stödja verksamhetens processer. 
Verksamhetens komplexa sammansättning av delsystem och olika programvaror utgör en risk för 
verksamheten och Rollenhagens (1997) synsätt har som mål att minimera risker i verksamheter. 
Riskerna med IT-systemen uppkommer då felaktig information hanteras av tekniken. Tydligare 
rutiner i verksamheten skulle kunna innebära att det som matas in i IT-systemen håller högre 
kvalitet, med resultat att även IT-systemen anses som en säkrare källa för information.  
 
Fastställa rutiner för verksamhetens roller ur perspektivet organisation 
För organisationen innebär fastställande av rutiner för verksamhetens roller, att de formella 
arbetssätt som ledningen ser som mest effektiva för verksamheten, kan förmedlas till individerna 
i verksamheten. Genom att fastställa rutiner kan organisationen sätta gränser för ansvar och 
utförande med påföljd av att struktur inrättas för individen. Detta innebär inte automatiskt att 
individen följer rutiner men det ökar ledningens möjlighet att se, och om mätbara arbetsmål 
inrättas även mäta, avvikelser i arbetet.  
 
Ett ökat fokus på rutiner innebär en ökad byråkratisering vilket kan vara en motverkande faktor 
till verksamhetens vision. Detta kan enligt Rollenhagen (1997) innebära konflikter i en 
målbaserad organisation men samtidigt innebära att struktur och normer för handlingar möjliggör 
en beredskap i organisationen inför förändringar. Rollenhagen (1997) beskriver att en 
organisation styrs av en mängd informella regler och attityder som inte finns med i officiella 
målsättningar. Genom att då tydligare fokusera på att införa eller fastslå arbetssätt och rutiner 
kan organisationen efterhand byta informella rutiner till mer officiella regler. Det som 
Rollenhagen (1997) betonar är att organisationen måste ta människornas attityder och 
förhållningssätt i beaktande när de upprättar rutinerna. Om rutinerna kan kopplas till motivation 
och förståelse hos personalen kan enligt Ellis & Dick (2003) rutiner drastiskt höja motivationen i 
arbetet och därmed produktiviteten, samt i förlängningen även kvaliteten.  
 
Rollenhagen (1997) beskriver att det finns en viktig aspekt för företag att inse att kvalitetssystem 
i hög grad är beroende av medarbetares attityder som ytterst bestämmer och påverkar kvaliteten. 
Risken finns att en ökad fokusering på rutiner gör att individer känner sig låsta och att detta 
påverkar deras kreativitet. Detta vore negativt då den undersökta verksamheten har flera klart 
kreativa inslag med utarbetande av design och problemlösning.  
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10.4 Åtgärd 4  
Förändringsåtgärden, kontinuerlig värdering av verksamheten, analyseras nedan genom 
perspektiven människa, teknik och organisation. 
 
Kontinuerlig värdering av verksamheten ur perspektivet människa 
När det handlar om värdering kan människan vara olika bra på att hantera en negativ eller positiv 
självbild. Enligt Rollenhagen (1997) är den biologiska utgångspunkten att människan agerar 
utifrån instinkt och har inte någon uppfattning om det den gör är bra eller dåligt. Det är även, 
enligt Rollenhagen (1997), människors attityder och värderingar som i mångt och mycket styr 
organisationens arbete och människornas prestation. Attityden påverkar i sin tur vilka 
förväntningar som blir uppfyllda, både individens och organisationens. I ett arbete är det flera 
saker som en individ utför på inlärd vana. Människan lär sig genom att studera andra eller genom 
att få kunskap, att se mönster som tolkas till information som hjälper människan att utföra 
handlingar. Rollenhagen (1997) anser att människor har olika kapacitet när det gäller att förstå 
abstrakta resonemang och när det gäller att använda sig av abstrakta formella system. När det 
gäller arbetslivets utveckling menar han att man kan se en tendens mot en abstraktisering av 
arbetsuppgifter. Detta innebär för individen att det krävs mer problemlösning och kreativa 
tolkningar i arbetet som kan försvåra arbetets utförande. Denna omställning av tänkandet kan 
uppfattas som svår för individen och med en ökad teknisk komplexitet hos allt fler IT-system 
kommer det att innebära att det sker processer i verksamheten som människor har svårt för att 
utföra. Misstag och felbehandlingar blir allt mer kritiska för säkerheten därför att en liten 
missbedömning kan få stora konsekvenser. 
 
Genom att införa en värdering av det som pågår i verksamheten kan individen få en uppfattning 
om dess insats i arbetet står i proportion till värdet för verksamheten. Detta påverkar 
motivationen och den trygghet som människan eftersträvar i sin vardag. Människan kan känna 
sig hotad om självvärdering blir det enda måttet på hur människan presterar. Den sociala effekten 
av självvärdering kan enligt Rollenhagen (1997) och Ellis & Dick (2003) vara att gruppen sluter 
sig och bildar en homogen samling av individer som fokuserar på yttre hot. Det kan även få den 
effekten att individer ökar sin insats i verksamheten för att inte socialt uppfattas som en som inte 
presterar. Detta relaterar enligt Ellis & Dick (2003) till Maslows teorier om behov och 
självförverkligande. Ett sätt för individen att nå lycka är att mäta framgångar och misslyckanden 
och genom detta finna vägar som i framtiden kan göra att människan kan lära sig att undvika 
problemen och därigenom bli mer framgångsrik. Individen kan genom självärdering av arbetet 
och sin omgivning ge signaler till vad som behöver förbättras eller åtgärdas för att den skall 
kunna bibehålla eller öka sin produktivitet. Om individen får gehör för sina behov kommer 
människan att uppleva större motivation i sin arbetsmiljö och därmed få en positivare inställning 
till sin omgivning.    
 
Kontinuerlig värdering av verksamheten ur perspektivet teknik 
Kunskap om människors förutsättningar vid hanterande av komplex teknik kommer att krävas i 
allt större utsträckning enligt Rollenhagen (1997). Det räcker inte att studera IT-systemen för sig 
utan de måste värderas i samförstånd med användare och målet med användandet. I de fall IT-
systemen utför en uppgift som en användare startat kan det visserligen mätas hur effektiv denna 
aktivitet är men det måste alltid sättas in i sammanhanget av hur aktiviteten uppnår 
verksamhetsmål. Rollenhagens (1997) syn på säkerhet och kvalitet gör att värdering är en 
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självklar aktivitet i en verksamhet. De kvalitetsaspekter som Rollenhagen (1997) nämner berör 
om det tekniska systemet, det administrativa systemet och det mänskliga systemet uppnår de 
villkor som verksamheten förväntar sig för att vara funktionell. Den viktigaste aspekten som 
Rollenhagen (1997) belyser är den att MTO-systemets kvalitet utgörs av kvaliteten på samverkan 
mellan de olika delsystemen. Genom att värdera tekniken och därigenom IT-systemen, dels 
tillsammans och dels för varje IT-system för sig, kan verksamheten bättre analysera vad som 
måste förändras eller behållas av det IT-stöd som verksamheten eftertraktar.  
 
En annan aspekt av införande av en regelbunden värdering är enligt Axelsson & Goldkuhl 
(1998) att verksamheten får en uppfattning om hur IT-arkitekturen påverkar de mänskliga och 
organisatoriska delarna. Kunskap om IT-systemen ger verksamheten beslutsunderlag för att 
kunna förändra sig. Axelsson & Goldkuhl (1998) säger att för att kunna ta sådana beslut och 
lämna systemtekniska konstruktionsfrågor och göra högre strategiska beslut vad avser 
systemarkitektur och organisationens förmåga att utnyttja och förändra sina samlade 
informationsresurser, måste verksamheten göra regelbundna värderingar av IT-stödet. 
 
Värderingen kan innebära att tekniken skall mätas, värderas och förändras. Att bara värdera utan 
att förändra innebär inga positiva effekter. Värderingen är däremot en förutsättning för att kunna 
förändra. Som Axelsson & Goldkuhl (1998) nämner är IT-system medvetet skapade, de har ett 
värde för verksamheten, de är en del i ett verksamhetssammanhang och därmed också del i 
verksamhetens processer. Det värde som IT-system tillför en verksamhet kan tolkas som 
antingen negativt eller positivt, beroende på betraktarens synvinkel och IT-systemens påverkan 
på individen.  För att få denna positiva eller negativa syn måste en värdering göras.  
 
IT-systemen samverkar inte bara med människor och verksamheter, utan de samverkar även 
mellan varandra och med andra organisationers IT-system. Det finns idag en komplex del som av 
Axelsson & Goldkuhl (1998) beskrivs som att IT-system inte är en isolerad del utan ingår även i 
ett större nätverk. Värderingen av IT-system bör då inte bara beröra hur det fungerar i 
organisationen utan även värderas av hur den samverkar med omgivningen. 
 
Genom en värdering av teknik kan verksamheten få en förståelse för problemområden 
förknippade med användning av IT-system. Denna kunskap kan enligt Melin (1998) ge 
verksamheter möjlighet att åtgärda problem och kan då exempelvis sänka kostnader, minska 
arbetsbelastning och därigenom frigöra tid och öka intäkter. 
 
Kontinuerlig värdering av verksamheten ur perspektivet organisation 
Människa, teknik och organisation representerar enligt Rollenhagen (1997) ett systemperspektiv 
som betonar att begreppen människa, teknik och organisation skall betraktas som en 
samverkande helhet. Hur denna helhet fungerar kan endast uppfattas genom någon form av 
värdering. Verksamhetens förmåga att vara framgångsrik beror på de delsystem den  utgörs av. 
Rollenhagen (1997) beskriver att ett system har ett eller flera mål som det söker uppnå. 
Verksamheten söker en återkoppling genom att jämföra en aktuell position med en önskad 
position, vilket skulle utgöra en värdering och en jämförelse av denna mot organisationens mål. 
Organisationens mål är då viktiga för att mäta avvikelser i dess agerande och utifrån dessa mål 
kan värderingen göras.  
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Organisationer är sociala uppfinningar enligt Rollenhagen (1997) och organisationen är ett öppet 
system som ständigt genomgår förändringar. Många verksamheter uppvisar tydliga rester av sin 
historia och dessa rester är inte alltid ändamålsenliga i nuläget. En fundamental egenskap hos en 
god organisation är således att kontinuerligt bedriva självkritik. Värdering av organisationen 
visar för individerna i organisationen att den tar ansvar och anpassar sig till nya situationer och 
behov. Detta bör påverka attityden i organisationen som med en ökad självinsikt kan optimera 
kvalitet och produktivitet så att verksamheten kan uppnå stabilitet och i längden uppnå vinst.  
 
Att förmedla kunskapen om varför värdering är viktig i verksamheten är en uppgift som 
organisationen bör ta på sig.  Detta kan medföra att attityder till värdering och i vissa fall 
mätning blir mer accepterade i verksamheten. Att attityden i organisationen och dess 
medarbetare blir positivare till att värdera det den gör i syfte att skapa harmoni mellan 
delsystemen människa, teknik och organisation medför att verksamheten inför en 
samstämmighet om att uppnå kvalitet. 
 
Enligt Lindvall (2001) omfattar arbete i verksamheter ofta att reagera på uppdykande och i tiden 
närliggande frågor och problem. Lindvall (2001) uttrycker att analys är en bra metod för att 
inventera verksamhetens processer och utifrån detta se vad inre och yttre faktorer har för 
påverkan på organisationen. Organisationer behöver kunna planera framåt och anpassa 
verksamheten till ändrade förhållanden. Knutet till anpassning finns det även krav om 
effektivisering och renodling av verksamheter för att optimera processer och sin förmåga att vara 
konkurrenskraftig. Det väsentliga är att ta reda på vad man ska göra och varför man gör det. 
Denna analys påverkar människor, teknik och organisation. Rollenhagen (1997) ser 
verksamheten som ett helt system och att den behöver en överordnad struktur för att kunna 
analysera kvalitet och säkerhet i verksamheten.  
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11 Diskussion 
Vår ansats i denna uppsats har varit att pendla mellan induktion och deduktion för att finna 
mönster och situationer i en verksamhet genom att betrakta empirin genom Rollenhagens 
perspektiv samt användning av förförståelse för hans teoretiska begrepp. Detta förfarande har 
varit ett givande angreppssätt. Vi finner att denna pendling mellan teori och empiri har ökat vår 
förståelse för den frågeställning vi har haft. Med Rollenhagens teorier och genom empirisk 
fallstudie, har insamlad data kunnat kombineras med teoretiska studier och har därigenom bildat 
en abduktiv inspirationskälla för upptäckt av mönster och för underlättande av förståelse. Att 
studera perspektiv på ett tidigt stadium i arbetet har gjort att vi har fått en god förståelse för den 
studerade verksamhetens sammansatta utformning, både mänskliga, tekniska och organisatoriska 
delar. Vi har under arbetet haft verksamheters förändringar och strukturer av IT-system som 
bakgrund för vårt intresse. Detta har lett till att vi med perspektiven kunnat tränga in i 
verksamheten och se möjliga förändringar på flera sätt. Vi har under arbetet använt Rollenhagens 
perspektiv som utgångspunkt och har på så sätt försökt validera att de möjliggör en förståelse för 
förändringsåtgärders inverkan och därigenom går att använda i en verksamhetsanalys.  
 
För att förstå verksamheten har vi som konsulter genomfört en processorienterad 
förändringsanalys som beskriver verksamheten, dess aktiviteter och IT-system. Utifrån den har 
vi skaffat oss en god förståelse för verksamhetens komplexitet och ringat in essentiella problem, 
styrkor och mål. Dessa har vi tagit fasta på och formulerat fyra förändringsåtgärder som ligger 
till grund för att besvara uppsatsens frågeställning; vilken förståelse ger perspektiven människa, 
teknik och organisation för förändringsåtgärders inverkan. Att genomföra en processorienterad 
förändringsanalys ger i sig en god förståelse för förändringars inverkan beroende på att 
förändringsförslagen är framtagna utifrån verksamhetens processer med problem, mål och 
styrkor som grund. Med detta menar vi inte att användandet av perspektiven är överflödigt, tvärt 
om. Genom användning av perspektiv erbjuds en nyanserad bild som efter den 
processorienterade förändringsanalysen ger en god möjlighet att tidigt analysera förändrings-
åtgärdernas möjliga effekter innan de sätts i bruk. Vi har i denna uppsats pendlat mellan rollerna 
som konsult och forskare för att besvara vår frågeställning. Att inta flera roller i en och samma 
uppsats är ett krävande arbete som ställer höga krav. Vi upplever dock att uppsatsens karaktär 
och struktur kräver det och att det i förlängningen varit en gynnsam arbetsmetodik att arbeta 
utifrån. Rollerna kompletterar varandra eftersom vår förförståelse för verksamheters komplexitet 
ökade inom rollen som konsult. Detta har vi dragit nytta av när vi som forskare använt 
perspektiven människa, teknik och organisation för att besvara uppsatsens frågeställning.      
  
Rollenhagen beskriver perspektiven som delsystem som samverkar där människan med olika 
sociala, psykologiska och sociotekniska aspekter agerar tillsammans med viss teknik i en 
omgivning som utgörs av den organisation som sätter ramarna för verksamheten. Det tekniska 
perspektivet enligt Rollenhagen beskrivs inte så utförligt och bör kompletteras med bland annat 
den teknik som brukas i verksamheten. Rollenhagen tar tekniken lite för given och han utgår från 
att det är människan som är den som utgör den största riskfaktorn. Rollenhagen tar upp främst 
behov, kunskap och attityd som viktiga faktorer vilka påverkar hur människan kan hantera 
teknik. Det vi finner intressant är att det egentligen inte är tekniken som är det vanligaste 
problemet i verksamheter utan att det är människans kunskap om och attityd till teknik som mer 
inverkar på användningen av den. Det organisatoriska perspektivet enligt Rollenhagen beskriver 
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att organisationen alltid är under förändring. Organisationen behöver ta vara på människans 
agerande inom delsystemet och anpassa detta efter sammanhanget och de mål som finns för 
verksamheten. Detta medför att tekniken och organisationen styrs av människan, medan 
människan formas av organisationen och den teknik som används.  
 
Vi har under arbetets gång funnit andra än Rollenhagens synsätt som även de tagit fasta på 
människan och teknikens roll i en organisation Leawitt (Melin, 1998), (Lind, 2001) och 
(Andersen, 1991) m fl. Dessa verksamhetsperspektiv har influerat oss när vi använt Rollenhagen 
som utgångspunkt för analys av förändringsåtgärder. Det som gör Rollenhagens perspektiv 
intressant är att hans säkerhetsfokus även kan användas i ett kvalitetsfokus. Affärsdrivande 
organisationer har idag ett naturligt inslag av kvalitetstänkande som gör att perspektiven ger 
undersökaren ett bra utgångsläge för att fånga upp olika kvalitetsnyanser i analysen. Rollenhagen 
har tydligt valt att fokusera på säkerhet i verksamheter, vilket gör att hans synsätt får en tydlig 
inriktning och därigenom enligt oss blir greppbart. Detta anser vi vara en viktig egenskap hos ett 
analysverktyg. Att avgränsa synsätten till överblickbara och hanterbara perspektiv, bör 
eftersökas då en anpassning av perspektiven möjliggör en ökad förståelse för helheten. Risken 
med en anpassning av Rollenhagens perspektiv är att undersökaren formar perspektiven allt för 
mycket efter sin egen förförståelse. Vi har med vår förförståelse medvetet anpassat Rollenhagens 
perspektiv så att det passat vårt syfte. Detta kan medföra att vi använder eller tolkar 
Rollenhagens perspektiv på ett från början, inte av Rollenhagen avsett sätt. Risken är att vi 
därigenom feltolkar Rollenhagens perspektiv. Rollenhagen utvecklade sina teorier utifrån 
säkerhetstänkandet inom kärnkraftssektorn, som haft en stor inverkan på hans perspektiv. Med 
Rollenhagens erfarenheter från kärnkraftsolyckor kan vi förstå hans ställningstagande om 
människor i organisationer och som hanterar teknik där det kan få enorma konsekvenser om 
tekniken hanteras felaktigt. I denna uppsats använder vi däremot Rollenhagens perspektiv inom 
ett annat verksamhetsområde och vi försöker tillämpa Rollenhagens perspektiv utgående från 
kvalitet snarare än säkerhet. 
 
Säkerheten som Rollenhagen fokuserar på innebär att verksamheten skall prioritera kvalitet och 
att undvika avvikelser från givna strukturer, vilket vi har tolkat som en typ av kvalitet. Vi har 
under arbetet varit kritiska till Rollenhagens fokusering på säkerhet men har efterhand accepterat 
hans säkerhetsfokus, vilket berör arbetet med kvalitet som verksamheten bör uppnå. 
Verksamheter genererar varor och tjänster, men genererar också risker, vilket vi tolkar som 
problem, medan Rollenhagen ser riskerna som ett direkt hot mot mänskliga och organisatoriska 
delar.  
 
Att applicera Rollenhagens synsätt på en verksamhet som använder IT-system för att stödja 
affärsprocesser har inneburit att vi trots goda beskrivningar dock känt ett behov av att 
komplettera det tekniska perspektiv som Rollenhagen tagit upp. Anledningen till att Rollenhagen 
inte behandlar det tekniska perspektivet lika ingående som människa och organisation, verkar 
utgöras av att han tar tekniken som given i en verksamhet. Hur tekniken är utformad eller vilken 
typ av teknik som avses är inte tydligt beskrivet. Detta medför att vi har tagit med IT-arkitektur 
och systemförvaltning som komplement till Rollenhagens synsätt. Rollenhagens MTO-begrepp 
formulerades under 1990-talet och den informationstekniska utvecklingen har efter denna tid 
fortsatt långt. Detta gör att Rollenhagen möjligtvis inte hade samma uppfattning om IT-
systemens betydelse och användbarhet i en verksamhet 1997 som vi har 2005.  
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För en mer generell användning av Rollenhagens perspektiv på verksamheter anser vi att 
perspektiven kan kompletteras med verksamhetsspecifika teorier. Vi har insett att en verksamhet 
är en komplex företeelse som har ett stort antal komponenter, vilka Rollenhagens synsätt på 
människa, teknik och organisation hjälper till att beskriva på ett rikt och ingående sätt. Vi anser 
att Rollenhagens synsätt på tekniken däremot behöver kompletteras med begrepp som står i 
relation till den teknik som verksamheten verkligen använder. I vårt exempel handlar det om IT-
system och dess begreppsflora, i en annan verksamhet kan det handla om helt andra teknologier 
som produktionsmaskiner, verktyg, robotsystem, kärnkraftverk etc. som då behöver inkluderas i 
det tekniska perspektivet. Poängen som vi ser det, är att Rollenhagens synsätt inte utesluter att 
undersökaren kompletterar och i vissa fall utvecklar Rollenhagens perspektiv. 
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12 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att i en fallstudie där en processorienterad förändringsanalys 
genomförts, utveckla en förståelse för hur förändringar kan inverka i en verksamhet som 
använder IT-system, genom att använda perspektiven människa, teknik och organisation. Vi 
kommer nedan att besvara vår huvudfråga:  
 

• Vilken förståelse ger perspektiven människa, teknik och organisation för 
förändringsåtgärders möjliga inverkan? 

 
Perspektiven som Rollenhagen beskriver i Sambanden människa, teknik och organisation, har 
under arbetet med att analysera förändringsåtgärders möjliga inverkan i en verksamhet gett oss 
en god förståelse för olika utfall i verksamheten. Det synsätt som Rollenhagen presenterar utgör 
ett rikt teoretiskt språk som utgår från ett säkerhetstänkande där människan är en del i ett stort 
system tillsammans med teknik och organisation. Perspektiven som Rollenhagen beskriven tar 
upp olika teorier som beskriver hur människan agerar i organisationer och hur hon förhåller sig 
till teknik. Detta gör att vi finner perspektiven mycket användbara för analys av förändrings-
åtgärder. Perspektivet människa tar upp olika sociala, psykologiska och sociotekniska aspekter 
som gör att vi som undersökare får en förståelse för hur människan kan reagera på olika 
förändringar. Det tekniska perspektivet anser vi är något ofullständigt och bör kompletteras med 
perspektiv på den teknik som verksamheten som undersöks använder och brukar. Skälet till detta 
är att Rollenhagen tar tekniken lite för given och att han utgår från att det är människan som sätts 
i situationer där teknik är ett naturligt inslag. Det organisatoriska perspektivet innehåller 
organisationsteoretiska förtydliganden som ger oss ett gott underlag för att förstå organisationers 
olikheter och förutsättningar.  
 
Den systemsyn som Rollenhagen anlägger utgör inte en helt ovanlig syn på verksamheter 
(Andersen, 1991; Leavitt (Melin, 1998); Lind 2001) och medför att undersökaren kan betrakta 
delar av verksamheten som olika samverkande delsystem, vilka tillsammans utgör en helhet. 
Oavsett om man ser verksamhetens delar som system eller processer är detta angreppssätt ett bra 
verktyg för att förstå verksamheter och därmed även få förståelse för vilka effekter förändringar 
kan ha. Detta har för oss varit huvudfrågan då vi ville fördjupa oss i den komplexa värld som en 
verksamhet med IT-system utgör. Vi kan efter att ha genomfört en processorienterad 
förändringsanalys se att en analys med Rollenhagens perspektiv människa, teknik och 
organisation ger en förståelse, inte bara för den inverkan som förändringsåtgärder kan ha på 
verksamheten, utan även för verksamheters komplexitet.  
 
Vi finner som användare av Rollenhagens teoretiska perspektiv människa, teknik och 
organisation att de går att använda för analys av verksamheter och förändringar som inverkar på 
denna. Vi anser att Rollenhagens perspektiv är tydliga, enkla att applicera och att de borde gå att 
utveckla för olika typer av verksamheter. De kan avgränsas eller utvecklas efter den verksamhet 
som skall undersökas. Som bas kan Rollenhagens perspektiv användas för undersökare som vill 
tränga in i komplexa verksamheter och för att förstå hur människan och tekniken påverkar 
varandra i den omgivning som organisationen utgör. 
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  Reflektioner 

13 Reflektioner 
Vår uppsats har formulerats och omarbetats i tankarna under lång tid innan det praktiska arbetet 
startades med konkretisering av frågeställningar. Detta har gjort att vår förförståelse inbegripit 
flera områden inom informatik, organisationsteori och ekonomiska strategier för verksamheter. 
Våra vägar inom olika teorier har gjort att vi har försökt täcka in ett stort område av informatik 
inom ramen för denna uppsats. Vi har efterhand arbetet fortgått insett att det inte varit möjligt att 
angripa ett så omfattande område och löpande avgränsningar har gjorts. Arbetet med att beskriva 
och definiera olika begrepp har ökat vår förståelse för hur svårt det är att skriva precisa och 
kortfattade texter. 
  
Under arbetsprocessen med uppsatsen har det varit mycket intressant att anlägga ett 
processorienterat synsätt på förändringsanalys, vilket kan uppfattas som ett lite ”gammalmodigt” 
sätt att utvärdera verksamheter. Vi anser dock att det är en mycket bra metodik för att analysera 
verksamheter. Vårt byte av notationssättet i FA/SIMM till notation med UML har däremot gjort 
att vi kunnat uttrycka mer av vår förståelse för verksamheten i grafer gällande processer och 
aktiviteter. Att använda UML och RUP fullt ut i en verksamhetsanalys skulle vara ett framtida 
område för oss att fördjupa våra kunskaper inom. 
 
Vårt arbete har inneburit att vi känner oss mer förstående för verksamheters komplexitet och 
begränsningarna i en undersökares möjligheter att tränga in i denna värld. Vårt bidrag till 
vetenskapen innebär att vi ger en nyanserad bild av hur en verksamhet kan påverkas positivt och 
negativt av förändringsåtgärder som görs i en processorienterad förändringsanalys. Detta kan ses 
mot bakgrund av att Rollenhagens perspektiv inte har prövats tidigare på detta sätt och en 
intressant del skulle vara att upprepa undersökningen eller också se hur en annan undersökare 
uppfattar att det går att använda vår prövade ansats och metodik. Denna validering av 
Rollenhagens perspektiv och den prövning vi har gjort kan i framtiden utgöra ett gott 
analysverktyg då en undersökare vill tränga in i verksamheter och förstå förändringars inverkan. 
 
I analysen med Rollenhagens perspektiv framkommer det att attityder i organisationen är en stor 
inverkande komponent, dels i hur tekniken uppfattas och används, dels i hur organisationen 
strukturerats, samverkar samt uppnår kvalitet och kundnytta. Attityders inverkan på användande 
av informationssystem utgör ett intressant område för vidare studier där interaktionsdesign, 
användarvänlighet och affärsmässighet är naturliga inslag. Även i förvaltningssammanhang 
kommer attityder med i bilden, då det är viktigt för verksamheter att ta hand om de IT-system de 
har, utveckla dem och nya IT-system så att verksamheten kan vara konkurrenskraftig idag, 
likaväl som i morgon. 
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  Förkortningar och begrepp 

Förkortningar och begrepp 
 

Latin med betydelse "till detta", och i vidare betydelse "tillsatt för ett 
särskilt ändamål". Används för att beskriva tillfälliga eller 
slumpmässiga företeelser 

Ad hoc 

Business Process Reengineering BPR 
Synsätt, perspektiv eller (moralisk) norm för handlande Imperativ 
Verktyg eller programvara för datoriserad behandling av information Informationssystem 
Förkortning av informationstekniskt system IT-system 
Sammanhang Kontext 
Rollhagen (1997) använder förkortningen MTO som ett 
samlingsbegrepp för hans syn på människa, teknik och organisation. 

MTO 

Rational Unified Process RUP 
Samverkan genom Ifrågasättande och Idéutveckling med stöd av 
Metodik 

SIM 

Logisk struktur eller teknik System 
Arbetssätt och/eller tekniskt instrument eller verktyg Teknik 
Kunskap om teknik samt kunskap om användningen av teknik Teknologi 
Total Quality management TQM 
Unified Modeling language UML 
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  Bilaga 

Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

Roll - verksamhet 
1. Beskriv din roll i verksamheten?  
2. Vad/vilka mål har din roll/arbete i verksamheten? 
3. Hur samlas och sparas information i verksamheten? 
4. Vilket utvecklingsarbete bedrivs i verksamheten?  

a. Finns det ett kontinuerligt förbättringsarbete för verksamhetens handlingar och 
processer? 

b. Är rutiner tydliga och dokumenterade? 

Roll – Vad är det som görs? 
5. Vilka handlingar utför du? 

a. Vilka varianter av handlingar finns? 
b. Vad är orsaken till att avvikelser sker? 

6. Hur utförs det? 
a. Vilka förutsättningar krävs för en specifik handling? 
b. Vilka regler/normer finns det? 
c. Vad är det specifika resultatet av handlingen? 
d. Hur bedöms resultatet/handlingen? 

7. Vem/vilka är det som utför handlingen? eg 
a. Vilken /vilka roll/er är involverad (e) i utförandet av handlingen? 

8. När utförs det? 
a.  I vilken ordning sker handlingar? 

9. Varför utförs det?  
a. Vilka är Mål(en) med handlingen? 

System 
10. Vilka informationssystem/hjälpmedel används? 

a. Vilka informationssystem använder du? 
b. När använder du dem? 
c. Hur samverkar informationssystemen med varandra? 
d. Hur samverkar informationssystemen med uppdrag? 
e. Hur samverkar informationssystemen med varianter av uppdrag? 
f. Hur samverkar informationssystemen med externa fullföljare/leverantör? 

Styrkor 
11. Vad/vilka styrkor har verksamheten? 
12. Vad/vilka styrkor har din roll i verksamheten? 

Problem 
13. Vad/vilka problem har verksamheten? 
14. Vad/vilka problem upplever du i din roll i verksamheten? 
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  Bilaga 

Verksamhet 
15. Beskriv verksamheten i stort? Vad gör ni? 

a. Vilka typer av uppdrag/tjänster hanteras/utförs av verksamheten 
b. Vilka varianter av uppdrag/tjänster hanteras/utförs av verksamheten 
c. Vilka typer av produkter exponeras, specificeras, förädlas och levereras? 
d. Beskriv verksamhetens kunder 
e. Vilka typer av relationer finns i verksamheten? 

organisation – kunder 
Avdelningar - funktioner 

f. I de uppdrag som utförs, hur stor del utförs av intern eller extern 
fullföljare/leverantör? 

g. Är verksamheten med och utför alla delar under ett uppdrag? 
h. I så fall, hur delaktiga är dessa i planering av uppdrag? 

16. Vad/vilka mål har verksamheten? 
17. Finns en helhetssyn på organisationen hos alla i verksamheten? 

a. Finns verksamhetens strategi närvarande i arbetet? 

Avslutning 
18. Vad skulle du vilja förändra om du fick bestämma? 
19. Vad skulle du vilja att vi frågade dig, som vi har glömt att fråga? 
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Sammanfattning 
Verksamheter behöver ofta hantera förändringar och anpassningar inom organisationen, beroende av inre orsaker eller 
förändringar utanför verksamheten. Detta medför att verksamheter behöver planera och genomföra förändringar som 
påverkar människor, IT-system och organisationens struktur. Knutet till förändringar finns det ofta även idag krav om 
effektivisering och renodling av verksamheter för att optimera affärsprocesser. Det finns alltså en strategisk anledning för 
verksamheter att undersöka hur förändringar i arbetsflöden, IT-system eller rutiner kan inverka på verksamheten innan de 
införs för att förstå möjliga effekter. Användning av olika perspektiv är ett sätt att förbereda sig på vad förändringar kan 
innebära för verksamheter. 
 
Vi har i denna uppsats använt perspektiven människa, teknik och organisation, vilka har utgått från Rollenhagens (1997) 
syn på dessa, men som har kompletterats med teorier om bland annat IT-arkitektur och systemförvaltning. Perspektiven har 
avgränsats från ett av Rollenhagen omfattande material så att de har blivit hanterbara men de har även till viss del utvecklats 
för att passa den undersökta organisationen. Perspektivet teknik kan med fördel anpassas till verksamheten som ska 
undersökas, för att ge en större förståelse för verksamheter, som idag innefattar stora och flera IT-system, lika väl som 
människor och komplexa organisationsstrukturer. Vi har i denna uppsats funnit att perspektiven kan ge oss som undersökare 
möjlighet att analysera inte bara föreslagna förändringars inverkan på verksamheter, utan även att perspektiven människa, 
teknik och organisation kan ge en förståelse för verksamheters sammansättning och komplexitet vid verksamhetsanalys. Vi 
har med perspektiven kunnat tränga in i denna komplexitet och få en förståelse för hur verksamhetens olika delar 
samverkar, inverkar eller motverkar med varandra i olika sammanhang.  
 
I denna uppsats har ambitionen varit att undersöka hur man kan förbättra förutsättningarna att få en förståelse för hur 
föreslagna förändringsåtgärder inverkar på en verksamhet. För att uppnå detta intar vi rollen som forskare och anlägger 
perspektiven människa, teknik och organisation som en verksamhetssyn och analyserar genom den möjliga effekter i 
verksamheten. För att kunna undersöka detta har vi som konsulter, genomfört en processorienterad förändringsanalys på en 
verksamhet som använder IT-system som stöd för sina affärsprocesser. Förändringsanalysen resulterar i en 
verksamhetsanalys med beskrivningar av verksamheten i text och i grafer, vilka i sin tur utmynnar i förändringsåtgärder. Vi 
har i verksamhetsanalysen modellerat verksamheten med hjälp av notationstekniken UML, som kan användas vid framtida 
systemutveckling för verksamheten. Vi finner att den undersökta verksamheten upplever processer som arbetsamma på 
grund av ett otillräckligt stöd från IT-systemen. Detta grundar sig i att verksamheten saknar en tydlig IT-strategi samt att 
ansvaret och arbetet med att förvalta IT-systemen ligger på funktioner utanför den undersökta verksamheten. 
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