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Kapitel 1

I N L E D N I N G
I detta kapitel kommer vi att behandla bakgrund, problemformulering syfte och
avgränsningar. Vi kommer dessutom att ge en disposition över hur uppsatsen är upplagd.
Avsikten är att ge läsaren en introduktion till ämnet.

1.1 Bakgrund

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. En aldrig så finurlig lösning kan
visa sig vara oanvändbar om den inte är genomtänkt.

Användningen av informationsteknologi gjorde sin entré i den svenska
industrin för flera decennier sedan och numera tillhör även mer avancerade
informationssystem företagens vardag. IT har blivit en förutsättning för god
konkurrensförmåga och en effektiv administration (Falk & Olve, 1996).

Upphandlingen av affärssystem1 har enligt statistik från SCB (1996) stadigt
ökat under en lång följd av år. Trots att många små och medelstora företag
redan idag använder affärssystem som stöd för verksamheten väntas
systemleverantörerna öka sin försäljning ytterligare. Anledningen till detta är

                                                
1 Ett affärssystem är ett informationssystem som oftast berör ett företags alla funktioner
(verksamhetsområden). Det kan vara egenutvecklat eller köpas av en systemtillverkare som säljer
 det i standardiserad form d v s att systemet inte är anpassat efter ett företags specifika behov.
(Nilsson, 1991, Anveskog et al, 1984)
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att de uppgifter systemen kan utföra successivt utvidgas. Från att ha varit
medel för att effektivisera och rationalisera organisationen förvandlas de
gradvis till att bli ett integrerat affärsstöd (Karlöf, 1996). Utvecklingen har gått
från interna affärssystem till CRM- och SCM-system2 med e-
handelsmöjligheter mellan leverantör och kund som senaste steg i
utvecklingen. Ökningstakten för CRM- och SCM-system beräknas till 25-35%
per år de närmaste tre åren. (Affärsvärlden, nr 46 2000)

Ett affärssystem kan ses som en strategisk resurs och ”livsnerv”, för företaget
eftersom det genomsyrar ett företags hela infrastruktur. Det skapar
möjligheter i form av nya arbetssätt, organisationsformer och affärsprocesser.
(Falk & Olve, 1996) Följande citat från en av våra intervjuer ger en talande
bild av affärssystemets vitala roll i företaget:

”Ja... om affärssystemet står stilla går vi ju hem. Efter en dag utan
system hittar vi ingenting längre. Jag kan inte föreställa mig hur det
skulle vara. Fantasin räcker inte till.”

Trots affärssystemens vikt för företagen visar undersökningar och statistik att
en stor del av alla investeringar i informationssystem misslyckas eller bara
delvis gör att företagen uppnår avsett resultat. En studie av Nordahl (1994)
pekar på att 20% av alla satsningar är misslyckade och att 30-40% enbart visar
marginella förbättringar jämfört med läget före investeringen.

När företagsledningen beslutar sig för att anskaffa ett nytt affärssystem tar den
hänsyn till en rad faktorer, både inom och utom företaget. Ett
investeringsbeslut är alltid förknippat med obesvarade frågor och osäkerhet.
När det gäller affärssystem kompliceras situationen ytterligare av att tekniken
är ny och inte alltid felfri. Dessutom måste man hantera problemet med att de
flesta anställda är vana att arbeta i miljöer som tills för ett decennium sedan
dominerades av manuella arbetssätt. Företagsledningens ansvar vid denna

                                                
2 CRM står för Customer Relationship Management och översätts till svenska som kundvårdshantering.
SCM betyder Supply Chain Management och översätts med System för styrning och kontroll av
leverantörskedjan
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investering är stort eftersom affärssystemet förmodligen kommer att finnas i
verksamheten i många år.

1.2 Problemdiskussion

Det har framgått av bakgrundsdiskussionen att anskaffningen av ett
affärssystem är en invecklad process som är svår att överblicka. Hittills har
forskningen inom området främst fokuserat på företaget som helhet och då
framförallt upphandlingen av affärssystem (Anveskog et al, 1984, Nilsson,
1991). Dessa teorier har varit av beskrivande art. Få försök har gjorts att ge en
djupare redogörelse för beslutsprocessen bakom en upphandling.

Vår ambition är att med utgångspunkt i upphandlingsförfarandet förstå den
underliggande beslutsprocessen. Uppsatsen kommer att ha fokus på
beslutsprocessen vid anskaffandet sett ur företagsledningens perspektiv.
Tidvis kommer dock horisonten att breddas till att omfatta företaget som
helhet samt dess omgivning.

Frågor som uppkommer i samband med problemdiskussionen är:

•  Hur kan man förstå beslutsprocessen i samband med upphandlingen?

•  Vilken roll har företagsledningen haft i beslutsprocessen?

•  Vilka faktorer har påverkat beslutsprocessen?

Vi tror att en större insikt kring beslutsprocessen skulle skapa grund för
reflektion och nytänkande hos företagsledningen när den skaffar ett
affärssystem, men också större förståelse för på vilka grunder kunder köper
hos systemleverantörerna. För den akademiska världen hoppas vi att vår
uppsats väcker intresse och uppmuntrar till vidare forskning inom området.
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1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt i upphandlingsförfarandet av
affärssystem ge en bild av den bakomliggande beslutsprocessen och bidra till
förståelsen av vilka krafter som påverkar den.

1.4 Avgränsning

Vår studie kommer att sträcka sig t o m beslutet om köp. Vi kommer inte att
behandla implementeringsfasen. Vidare har vi begränsat oss till
ledningsgrupperna i företagen och där endast de som var direkt involverade i
upphandlandet av systemet. Vi har valt att studera små och medelstora företag
i svensk verkstads- och tillverkningsindustri. Detta eftersom det är lättare att
få en överblick i företag av den storleken. Verkstadsindustrin har också en
lång tradition av datorstödd produktionsstyrning.

1.5 Disposition

Kapitel 1 har behandlat problemdiskussionen, vårt syfte och avgränsning.

Kapitel 2 behandlar vår vetenskapliga ansats. Vi redogör här för hur vi ser på
vetenskap och kunskap och därmed vilken vetenskaplig plattform vi utgår från
i vår studie.

Kapitel 3 beskriver närmare den metod vi använt oss av. Vi har velat ge en så
klar bild som möjligt av hur våra intervjuer gått till, så att läsaren bättre skall
förstå de förutsättningar vi arbetat utifrån.

Kapitel 4 tjänar som inledning till referensram och analys. Genom att behandla
begrepp som IT och affärssystem vill vi underlätta den fortsatta förståelsen
för studien.
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Kapitel 5 behandlar vår teoretiska referensram där vi beskriver de teorier och
modeller vi använt för att förankra vårt problemområde i litteraturen. Detta är
vår ”ryggsäck” som vi sedan tar med oss när vi skall analysera vårt empiriska
material.

Kapitel 6 är vår empiri där vi beskriver resultatet av vår datainsamling. Den har
anonymiserats och inga intervjupersoners namn eller företagsnamn
presenteras. Detta eftersom vår avsikt är att belysa processen och inte härleda
vem som sagt vad i företagen.

Kapitel 7 innefattar uppsatsens analys där vi utifrån vad som framkommit i
empirin och den förförståelse vi har tillägnat oss genom vår referensram,
diskuterar beslutsprocessen och de faktorer som har påverkat den.

Kapitel 8 behandlar våra slutsatser. Här knyter vi an till syftet och diskuterar
även idéer till fortsatt forskning.
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Kapitel 2

V E T E N S K A P L I G  A N S A T S

I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga synsätt. För att läsaren skall få ett brett
perspektiv presenterar vi en rad författares synpunkter på olika begrepp, därefter redogör vi
för var vi står och hur vi relaterar våra ståndpunkter till vårt arbete.

2.1 Kunskap och vetenskap

Vad är kunskap och vad är vetenskap? Finns det någon klar skillnad mellan
den vetenskapliga kunskapen och annan kunskap? Det är inte möjligt att
jämställa kunskap och vetenskap. Vetenskap bör frambringa kunskap och
denna kunskap bör vara ny och systematisk och erhållas på ett metodiskt sätt.
(Kvale, 1997) Vetenskaplig kunskap är oftast mycket specialiserad och söker
systematiskt bygga vidare på tidigare vetenskaplig kunskap (Wiedersheim-Paul
& Eriksson, 1991). Ejvegård (1996) menar att vetenskaplighet innebär att man
kan ställa krav på att en undersökning skall vara saklig, objektiv och
balanserad.

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) bör tre kriterier uppfyllas för att ett verk, en
undersökning el. dyl. skall anses vetenskaplig:

1. Det skall finnas en uttalad koppling mellan teori och verklighet (empiri)
2. En medveten och väl synlig redovisning av använt tillvägagångssätt
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3. En respekt för individers integritet

Vi anser att vetenskaplighet är ett förhållningssätt i vilket man alltid är beredd
att kreativt och kritiskt ompröva ”nuvarande” sanningar. Vi ansluter oss till
Lindholms (1999) åsikt att följande förhållningssätt bör gå att identifiera i all
vetenskaplig forskning:

”En skeptisk, ifrågasättande och prövande attityd till arbetet, intresse
för bredd och sammanhang och för detaljer och djup, för analys men
också syntes. Strävan att anknyta problem till existerande teorier eller
kanske formulera nya, alltså inriktning mot teoretisering och vidgning
av perspektiv. Strävan efter medvetenhet, klarhet och logik i
tänkandet i många av forskningsprocessens faser, prövning och
omprövning av både beskrivningar, förklaringar och tolkningar.”3

Vidare anser vi att man bör ha ett slags grundläggande nyfikenhet för att vilja
undersöka och upptäcka och undvika att fastna i ”gamla hjulspår”. Ett
problem formulerar inte sig självt och kräver därför att någon ställer frågan
eller är nyfiken på att veta ”vad”, ”hur” eller ”varför”.

Figur 1: Förhållandet kunskap/vetenskap, Källa: Egen

2.2 Hermeneutik och positivism - Var står vi?

Hermeneutik betyder ”tolkning av budskap”, ”tolkning av texter” (Egidius,
1986). Hermeneutiska studier utgår från vad människor sagt, skrivit, tänkt och
gjort samt resultatet av människors beslut och handlingar (Lundahl & Skärvad,

                                                
3 Lindholm (1999), s 24-25

Kunskap

Vetenskap
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1999). Den hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och
gemensam förståelse av en texts mening (Kvale, 1997).

Den ”hermeneutiska cirkeln” är ett centralt begrepp inom hermeneutiken.
Utifrån den förförståelse en person har om ett fenomen skapar hon sig en
uppfattning och uppställer hypoteser. Med förförståelse menas alla individens
tidigare erfarenheter, uppfattningar och föreställningar. (Lundahl & Skärvad,
1999) Över tiden förändras denna uppfattning och allteftersom personen får
ny kunskap och tolkar händelser i ett nytt ljus förändras helhetsuppfattningen.
I princip är detta en oändlig process som endast begränsas av tid eller
ambition. Avgörandet om vilken tolkning som är den bästa avgörs i ett
intersubjektivt samspel mellan personer där värderingar spelar in. (Molander,
1988)

Hermeneutik lämpar sig speciellt för studium inom samhällsvetenskaperna där
det ofta handlar om att förstå hur människor resonerar. Man gör egna, d v s.
subjektiva, tolkningar av situationer utifrån sin egen förförståelse. (Lundahl &
Skärvad, 1999)

Positivismen är hermeneutikens motpol. Den grundläggande tanken inom
positivismen tar fasta på mätbarhet, kontrollerbarhet och observerbarhet.
Karaktäristiskt för positivismen är att det existerar en objektiv verklighet och
att man alltså kan göra en skillnad mellan fakta och värderingar. Ett
positivistiskt synsätt är vanligt vid kvantitativa undersökningar där man syftar
till att dra generella slutsatser från många enskilda fall. Det kan även tillämpas
på kvalitativa fallstudier för att belysa generella förhållanden. (Andersson,
1979)

Vår studie handlar om att gå under ytan i beskrivningen av en beslutsprocess
Vi är främst intresserade av att förstå hur olika människor har resonerat när
beslut tagits och vad detta resonemang har grundats på. För att kunna göra
det tror vi att man måste försöka sätta sig in i människors situation och få en
förståelse för hur de resonerat. Varje person skapar sin bild av verkligheten
och tar ställning utifrån den. Hur beslutsprocessen ser ut tror vi beror på vem
man frågar. Alla har sin personliga version som är färgad av den egna
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bakgrunden och upplevelserna. Vi tolkar och skapar ett socialt landskap
utifrån våra egna och andras erfarenheter, åsikter och värderingar. Vår
vetenskapliga hållning lutar därmed klart mot det hermeneutiska synsättet.

2.3 Metodsynsätt

Medvetenhet om vilket synsätt en forskare väljer är enligt Ejvegård (1996)
viktigt i strävan att på bästa sätt möta kravet på vetenskaplighet. Han
konstaterar också att många vetenskaper brottas med metod- och
teknikproblem. En lösning är då att tillämpa delar av olika metoder. Beroende
på vilket synsätt man bekänner sig till leder det till olika antaganden om den
verklighet som skall undersökas.

Arbnor & Bjerke (1994) hävdar att det finns tre olika metodsynsätt: det
analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet.

Enligt det analytiska synsättet är verkligheten lika med summan av de ingående
delarna. Kunskapen betraktas som oberoende individens subjektiva
upplevelser.

Systemsynsättet är ett holistiskt synsätt (helhetssynsätt). Kunskapen är beroende
av en större helhet, ett system, och delarna måste sättas in i sin kontext för att
förstås.

Aktörssynsättet innebär att vi förstår helheten genom att ha kunskap om de
ingående delarna. Strävan ligger i att förstå sociala helheter snarare än att
förklara. Betoningen ligger på vilket syfte aktörerna har med sitt handlande och
hur omvärlden ser ut.

Vårt synsätt ligger närmast aktörssynsättet eftersom vi ser en organisation som
en socialt konstruerad verklighet där aktören och hans handlande spelar stor
roll. Eftersom organisationen konstrueras utifrån aktörernas handlande och
uppfattningar kan vi anta att det är dessa som ligger till grund för de
verklighetsbilder vi som yttre betraktare tar del av. Enligt Arbnor & Bjerke
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(1994) är dessa verklighetsbilder subjektiva men genom att addera dem får vi
ett slags genomsnittlig omvärldsuppfattning. Denna betecknas som den
objektiverade verkligheten. I vår undersökning har vi fått många olika nyanser i
svaren på våra intervjufrågor eftersom personerna svarat på dem ur sitt
perspektiv. Vi har gjort våra egna tolkningar av varje individs svar. Genom att
sammanställa de olika svaren skapas en objektiverad verklighet. Namnet till
trots är anser vi att uttrycket objektiverad verklighet inom aktörssynsättet är
förenligt med ett hermeneutiskt synsätt eftersom det i grunden handlar om att
tolka enskilda fall för att sedan skapa sig en helhetsuppfattning utifrån
tolkningarna.

2.4 Induktion och deduktion

Diskussioner om hur vi kan få kunskap om någonting går tillbaka till de första
grekiska filosoferna och har sedan dess ständigt diskuterats. Det finns två
klassiska sätt att se på detta: induktion och deduktion.

Den klassiska synen på induktion innebär att man genom erfarenhet kan göra
generaliseringar om ett fenomen och i förlängningen om verkligheten
(Mårtensson & Nilstun, 1988). Genom induktion går man alltså från enskilda
fall till generella utsagor. De induktiva reglerna har två funktioner. De leder
fram till slutsatserna och de talar om varför slutsatserna är rimliga. (Molander,
1988)

Deduktion är raka motsatsen till induktion. Genom att utgå från ett begränsat
antal grundsatser kan man genom att använda logik härleda alla andra satser
från grundsatserna. Matematiken är det främsta exemplet på deduktiva
slutledningar (Ibid).

Det uppstår flera problem med båda dessa synsätt. Det klassiska
induktionsproblemet innebär att samma orsak inte alltid ger samma verkan.
Om detta kan vi bara göra sannolikhetsbedömningar. Problemet med
deduktion är att grundsatserna i idealfallet skall vara sanna och evidenta, något
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som sällan är fallet. Istället urvattnas grundsatserna och blir hypoteser som
inte är nödvändigt sanna. (Ibid)

Ansatsen för vår uppsats är av undersökande karaktär. Å andra sidan kan
naturligtvis hävdas att våra tidigare erfarenheter och det tankesätt vi tillägnat
oss genom allehanda studier, intryck och agerande, omedvetet gör att vi utgår
från vissa grundläggande och icke förnimbara teser. Det skulle i så fall ge ett
visst inslag av deduktion. Då vi utifrån det empiriska material som inhämtats i
vår undersökning drar slutsatser genom att i olika utsträckning applicera
teorier på förhållandena i de studerade fallföretagen, anser vi oss ha tillämpat
ett tillvägagångssätt som är övervägande induktivt.
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Kapitel 3

M E T O D

I metodkapitlet beskrivs hur vi gått tillväga vid den empiriska studien och varför vi valt just
detta sätt. Vi diskuterar också vår metods styrkor och svagheter.

3.1 Datainsamling

Vår datainsamling består av två olika sorters data: primär- och sekundärdata.
Med primärdata avses material som utredarna själva samlat in. Sekundärdata är
data och information som finns dokumenterad om ett visst fenomen, men
som inte är insamlad eller sammanställd primärt för den egna studien
(Lundahl & Skärvad, 1999). Vi kommer nedan att beskriva hur vi gått tillväga
vid insamlingen samt motivera val av metod för datainsamlingen.

3.1.1 Primärdatainsamling

Det finns två huvudsakliga tekniker vid primärdatainsamling: intervjuer och
enkäter (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Vi har valt att använda oss av
intervjuredskapet eftersom det för oss varit nödvändigt att få en djupare
förståelse för hur beslutsprocessen gått till. Med en enkätundersökning tror vi
inte att det är möjligt att få samma djup och förståelse eftersom den
personliga kontakten med de medverkande personerna i ett sådant fall är
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obefintlig. Idealet hade varit att kombinera de två teknikerna och låta dem
komplettera varandra. Vi har dock ansett att tiden varit för knapp för detta.

Våra intervjuer har varit av modellen semistandardiserad, öppen intervju. Vad detta
innebär förklarar vi i ett senare avsnitt under rubriken Intervjun (avsnitt 3.3).

[ urval av företag ]

Vi satte från början upp ett antal kriterier för urvalet till vår undersökning. Vi
ville att fallföretagen skulle vara små eller medelstora eftersom det då är lättare
att få en helhetsbild av situationen. Dessutom antog vi att de personer som
tog besluten är mer tillgängliga än om vi hade undersökt stora företag. Vi såg
det också som önskvärt att alla företag låg i Östergötland med omnejd
eftersom det ökade möjligheterna att återkomma och komplettera om nya
frågor skulle ha uppkommit eller om vi missat något. För att jämförelsen inte
skulle bli alltför haltande med avseende på tekniska aspekter bestämde vi oss
för att företag vars affärssystem installerades före 1995 inte skulle ingå i
undersökningen. Dessutom riskerade vi att de som var med vid
beslutsprocessen antingen hade bytt arbetsplats eller skulle ha glömt viktiga
detaljer.

Vid valet av företag valde vi att gå via affärssystemleverantörer  för att få
tillgång till uppgifter om företag som nyligen hade installerat affärssystem
eftersom detta sparade mycket tid och gjorde att vi bättre kunde avgränsa vår
urvalsgrupp. Det företag vi fick bäst respons av var Intentia, vilket medförde
att alla fallföretag vi tog kontakt med kom via förslag från Intentia. Däremot
använde inte alla fallföretag affärssystem från denna leverantör. Vi tog kontakt
med de kontaktpersoner som vi fått via Intentia och förklarade studiens
inriktning för dem.

3.1.2 Sekundärdatainsamling

Sekundärdata, d v s data som redan finns, är lämpligt att använda sig av tidigt i
en undersöknings skede då man bör skaffa sig en kännedom om området som
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skall studeras (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Efter att ha gjort vårt
ämnesval började vi söka litteratur på biblioteket, främst inom ämnena
beslutsprocess och affärssystem.

Mot bakgrund av det vi läst och som på annat sätt framkommit har sedan
andra verk dykt upp och vi har även fått tips och idéer från kolleger.
Merparten av våra sekundära källor kommer från Linköpings
universitetsbibliotek.

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning

Syftet med den kvalitativa undersökningen är att beskriva, analysera och förstå
beteendet hos enskilda människor och grupper med utgångspunkt från dem
som skall studeras. Kvalitativ metod lämpar sig därför för frågeställningar  där
man vill försöka förstå hur människor upplever och förhåller sig till ett visst
fenomen. Genom detta blir tolkningen det fundamentala verktyget vid en
kvalitativ undersökning. (Lundahl & Skärvad, 1999)

En kvantitativ undersökning syftar i första hand till att kvantifiera eller
statistiskt beskriva ett fenomen. Dessa utförs ofta i form av en
enkätundersökning där ett större antal kortfrågor skall besvaras. Ur materialet
kan forskaren sedan göra en kvantitativ uppskattning utan att närmare ha tagit
kontakt med de undersökta personerna. De två metoderna kan med fördel
kombineras eftersom de kompletterar varandra och ger ett helhetsperspektiv
på situationen. (Ibid)

Om man skall använda sig av kvalitativa eller kvantitativa undersökningar
beror enligt oss på situationen. Generellt anser vi att kvalitativa
undersökningar är att föredra när forskaren behöver gå djupare för att förstå
hur människor resonerat i vissa situationer. I vårt fall handlar det om att gå
bakom beskrivningen av upphandlingsprocessen och försöka förstå
beslutsprocessen. Därför har vi använt oss av kvalitativ metod i vår
undersökning.
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Hur hänger då allt detta samman? För att länka samman vetenskaps- och
metodkapitlen så här långt har vi valt att illustrera sambandet med en bild (se
figur 2) av Lundahl & Skärvad (1999). De vetenskapsteoretiska
utgångspunkterna hänger samman med kunskapsteori, metodteori och
praktisk metodlära. Kunskapsteori är som vi konstaterade i inledningen till
kapitlet om vetenskap ett ämnesområde som behandlar mänsklig kunskap
med frågor som ”Hur vet vi att vi har kunskap”? Kunskapsteori innehåller i
grunden två olika vetenskapsteoretiska plattformar: positivism och
hermeneutik. Dessa två synsätt är sedan utgångspunkt för kvalitativ respektive
kvantitativ metodteori. Det praktiska tillvägagångssättet är sålunda en direkt
avspegling av undersökarens vetenskapssyn. (Lundahl & Skärvad, 1999)
Figuren bör emellertid främst ses som en grov skiss över sambanden mellan
synsätt och tillvägagångssätt.

Figur2: Sambandet mellan kunskapsteori, vetenskapsteori, metodteori och
Metodlära, Källa: Lundahl & Skärvad, 1999

Som vi tidigare påpekat följer inte en kvantitativ undersökning automatiskt
som resultatet av ett positivistiskt synsätt och vice versa för förhållandet
kvalitativ undersökning – hermeneutiskt synsätt.

Kunskapsteori

Positivistisk
vetenskapsteori

Hermeneutisk
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metodteori

Metodlära Metodlära
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3.3 Intervjun

Annika Lantz (1993) ger följande definition på vad som utmärker en
professionell intervju: ”En professionellt genomförd intervju skall möjliggöra resultat
som är tillräckligt tillförlitliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för andra och
kunna komma andra till del” 4. Man skiljer på strukturerad och fri/öppen intervju.
Den strukturerade intervjun är informationsorienterad medan den fria inte
bara är informationsorienterad men också personorienterad (Lundahl &
Skärvad, 1999, Lantz, 1993). Nedanstående tabell visar skillnaderna mellan en
strukturerad och en fri/öppen intervju:

Strukturerad Intervju Fri/Öppen intervju
Intervjuns målsättning fastställd Intervjun har bredare inriktning och

syftet med den är mindre snävt
Intervjun är informationsinriktad och
fokuserad

Intervjun söker locka fram
dialogutvecklande frågor

Intervjuns frågor utformas för att
stödja en genomgång av de fastställda
ämnen intervjuaren är intresserad av

Intervjun syftar till att locka fram
respondentens egna värderingar och
åsikter

Tabell 1 Strukturerad/Fri - Öppen intervju, Fritt efter Lundahl & Skärvad, 1999

Man skiljer dessutom på graden av standardisering i en intervju. Intervjuer med
hög grad av standardisering har på förhand klart definierade
frågeformuleringar och frågornas ordningsföljd är bestämd. Vid en
ostandardiserad intervju kan man däremot välja denna ordning mer fritt så länge
de frågor som ställs täcker informationsbehovet. Detta ger en mer anpassad
och flexibel intervju. Ett av syftena med standardisering av intervjuer är att
skapa förutsättningar för kvantitativ bearbetning. En ostandardiserad intervju
ger istället större nyansrikedom och djup. (Lantz, 1993, Lundahl&Skärvad,
1999)

I de fall där man inte klart kan definiera en intervjuform och härleda den till
något av extremfallen fri - strukturerad och standardiserad - ostandardiserad
talar man om en semistandardiserad intervju. Här har man ett visst antal frågor
                                                
4 Lantz (1993), sid 13
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som ställs till alla respondenter och följer sedan upp med uppföljningsfrågor i
varje enskilt fall. (Lundahl & Skärvad, 1999)

[ vårt val av intervjuteknik ]

I enlighet med vårt syfte har vi valt en öppen, semistandardiserad intervju.
Genom den öppna intervjun är det möjligt att fånga respondentens
uppfattning och upplevelser av de kvaliteter denne anser betydelsefulla (Lantz,
1993). Vi har valt en semistandardiserad intervjuform för dess lämplighet att
samla in mjuka data samtidigt som formen skapar en viss struktur på intervjun
och tillåter oss att jämföra och mäta utfallet av de olika intervjuerna.

Under utformandet av själva mallen (se appendix 1) valde vi en ansats som gick
ut på att börja från tanke och gå till handling. Detta innebar att vi utgick från
antagandet att någonstans måste idén till upphandlingen av affärssystemet ha
skett. Mot bakgrund av vårt val av intervjuform, formulerade vi sedan frågor
som skulle vara korta och öppna men ändå följa den röda tråden tanke -
handling. Att arbeta med intervjumetoden är en iterativ process (Lantz, 1993).
Vi har därför gått tillbaka i intervjumallen i efterhand för att komplettera och
på så sätt få den att spegla vårt valda problemområde bättre. En öppen
intervju antas ha frågeställningar som ger möjlighet att fånga respondentens
uppfattning. Mer än en gång fick vi därför ”testa” frågornas bärighet för att
försäkra oss om att de inte var ledande. Vi försökte hela tiden vara observanta
på att ge så stort utrymme som möjligt för respondenten att utveckla sina svar
och samtidigt begränsa den påverkan vi kunde ha på intervjun.

Själva intervjun skedde med bandspelare efter intervjupersonernas
godkännande. Vi valde att inte skicka inte ut intervjumallen i förväg, dels för
att få så spontana svar som möjligt men också för att undvika att de olika
respondenterna gemensamt diskuterade frågorna innan intervjun. Varje
intervju varade mellan 45 minuter och en timma. Efter att ha transkriberat
intervjuerna skickade vi dem till respondenterna för godkännande.
Respondenterna hade två veckor på sig att påtala eventuella feltolkningar. I de
fall där detta gjordes har vi ändrat intervjusvaren.
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Att bli intervjuad innebär enligt Lantz (1999) alltid en anspänning eftersom
individer har olika benägenhet att känna ängslan eller oro på olika
personlighetsmässiga grunder. Individen hanterar denna känsla antingen inom
sig eller lever ut den i intervjun. På så sätt kommer oron att direkt eller
indirekt påverka vad som sägs, hur det sägs och varför det sägs.

Innan vi på plats ställde våra frågor gav vi en noggrann beskrivning där vi
informerade om avsikten med intervjun. Vi betonade särskilt autonomin, d v s
att vi själva formulerat problemet och inte samarbetar med något företag eller
någon organisation. Genom att öppet redovisa syftet med vår undersökning
och betona vårt oberoende ville vi skapa en förtroendesituation mellan oss
och respondenten. Förhoppningen var att de medverkande på det sättet inte
skulle hålla inne med information och åsikter p g a osäkerhet om var vi stod.
Under de intervjuer vi genomförde märktes bl a en skillnad hos vissa personer
beroende på om bandspelaren var på eller av. Man uttryckte sig annorlunda
och till och med rörelsemönstret var till viss del annorlunda. En person bad
oss under ett skede av intervjun att tillfälligt slå av bandspelaren. Vi har valt
att inte beröra vad som då sades ”off the record” i den empiriska presentationen
då detta var respondenternas önskan. Däremot har den information som då
framkom belyst problem och faktorer som till viss del förändrat vår
uppfattning om vissa händelseförlopp. Detta har lagts till vår förförståelse och
finns med i bakhuvudet inför vår analys.

Enligt Lantz (1993) baseras tolkningen av intervjun uteslutande på det som
framkommit under intervjun. Annan information, som t ex respondentens
beteende under intervjun, är data som beskriver en annan kontext som skall
analyseras separat eller inte alls. Det som respondenten säger skall stå i
centrum och är också det som utgör underlaget för analysen. Ickeverbal
kommunikation under intervjun är emellertid inte ointressant.

Vi instämmer inte helt med Lantz (1993) beträffande hennes åsikt om
underlag för tolkning av intervjuer. Utifrån vår hermeneutiska vetenskapssyn
har vi under intervjuerna, förutom det som respondenten sagt, också tagit
hänsyn till beteende och underförstådda påståenden från respondentens sida
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då vi anser att detta bidragit till att förstå respondentens syn på vår
problematik.

3.4 Validitet och reliabilitet

3.4.1 Validitet

Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) definierar validitet som ett
mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det skall mäta.

[ inre och yttre validitet ]

När som man behandlar begreppet validitet är det lämpligt att skilja på den
inre och den yttre validiteten. Enligt Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991) är
den inre validiteten överensstämmelsen mellan en modells begrepp och de
mätbara definitionerna av den. Lundahl & Skärvad (1999) menar att inre
validitet förligger när mätinstrumentet (i vårt fall en intervjuundersökning)
mäter vad det är avsett att mäta.

Den yttre validiteten innebär att bedöma hur väl ett mätvärde stämmer
överens med verkligheten. Om vi vid en undersökning märker att vår mätning
med det valda instrumentet gav en dålig indikation på det problem vi
undersökte, är den yttre validiteten låg. (Lundahl & Skärvad, 1999)

En vanlig invändning mot validiteten i en kvalitativ forskningsintervju är att
den förlitar sig på subjektiva intryck. Denna bild utgår från att observatören
ser verkligheten som objektiv. Ses omgivningen som en social konstruktion
blir tonvikten hos forskaren snarare interaktion med omvärlden än ren
observation. Validitetsbegreppet går då inte att avfärda med att man förlitar
sig på subjektiva intryck eftersom verkligheten är en subjektiv skapelse.
(Kvale, 1997)

Utifrån den bild vi skapat oss av problemet och med bakgrund av den
förförståelse vi har anser vi att utredningens validitet är tillfredsställande. Vi
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diskuterade i ett tidigt skede om intervjuer eller enkätundersökningar skulle
användas som mätinstrument men kom snabbt fram till att en enkät inte kan
ge det djup och den förståelse vi anser oss behöva för att kunna uttala oss om
vilka faktorer som ligger bakom beslutsprocessen vid upphandlande av ett
affärssystem.

3.4.2 Reliabilitet

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument skall ge tillförlitliga och stabila utslag
(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Lundahl & Skärvad (1999) kallar detta
för ”frånvaron av slumpmässiga fel”5. En utredning med god reliabilitet
kännetecknas av att mätningen inte påverkas av bland annat de
omständigheter under vilka den sker (Ibid).

Vi anser det relevant att ställa sig frågan vad reliabilitetsbegreppet egentligen
innebär för en hermeneutiker. För en person med ett hermeneutisk ansats
gäller att han/hon tolkar en undersökning efter egna värderingar och egen
förförståelse. Med detta som utgångspunkt blir reliabilitetsbegreppet, enligt
oss, mindre trovärdigt. En utomstående betraktare med samma problem fast
en annan förförståelse och andra värderingar kanske inte kommer fram till
samma resultat.

3.5 Källkritik

När man utnyttjar data av olika slag är det viktigt att ha ett kritiskt
förhållningssätt (Lundahl & Skärvad, 1999). Genom att kritiskt granska valet
av källor och data, såväl primära som sekundära, och påtala och kommentera
eventuella brister anser vi att man ytterligare kan bidra till att ge läsaren en så
fullständig bild som möjligt av studiens förutsättningar.

Beträffande urvalet av fallföretag använde vi oss av en systemleverantör för att
hitta lämpliga objekt att studera. Man kan spekulera i om systemleverantören
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satte oss i kontakt enbart med nöjda kunder för att själv framstå i bättre dager.
Eventuellt skulle nöjda kunder genomfört en mer genomtänkt
anskaffningsprocess. Vi fick uppfattningen att systemleverantören var mycket
uppriktig mot oss men anser att det är relevant att uppmärksamma läsaren på
hur urvalet gick till.

Angående våra intervjuer finns alltid risken att vår mall innehåller brister. Vad
beträffar frågornas utformning baseras de på vår förförståelse om ämnet och
den kunskap vi anammat. Vid intervjutillfället kunde vi inte veta hur dessa
frågor skulle uppfattas och tolkas av respondenten då vi medvetet avstått från
att skicka intervjun i förväg. Risken med detta var att vi inte kunde veta om
det var rätt person vi intervjuade och om han/hon hade förstått avsikten med
intervjun. Syftet med vårt tillvägagångssätt var att undvika en situation där
respondenterna diskuterade fram en ”tillrättalagd” historia i mångt och
mycket skulle kunnat vara en efterhandskonstruktion. Vi anser att nackdelarna
med detta vägde tyngre än fördelarna av att respondenten var fullt förberedd
inför intervjun.

Några av de personer som intervjuades sade sig ha vaga minnen av exakt hur
diskussionerna och besluten kring bytet av system gick till eftersom det gått
lång tid sedan dess. Vi menar dock att otydligheten till stor del uppvägs av det
faktum att vi intervjuade flera personer i varje företag. I ett av företagen fanns
bara en av de personer som var inblandad i processen kring upphandling kvar
idag vilket gör det omöjligt för oss att få en ”objektiverad” verklighets
uppfattning i just detta fall. Däremot anser vi det fortfarande relevant att ha
med företaget i undersökningen eftersom vi kan jämföra svaren med dem vi
fick i de övriga två företagen. Vi anser att det faktum att vi båda varit
närvarande under intervjuerna stärker trovärdigheten i de resultat vi kommit
fram till med intervjuerna som bas.

                                                                                                                                              
5 Lundahl & Skärvad, 1999, sid 152
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Kapitel 4

C E N T R A L A  B E G R E P P

I detta kapitel är vår avsikt att ge läsaren en inblick i några av de centrala begrepp vi
använder oss av i uppsatsen. Då de är viktiga för den fortsatta förståelsen av arbetet har vi
valt att lägga det som ett fristående kapitel och som en inledning till vår referensram.

Kapitlet ger en inledande beskrivning av vad de olika begreppen Informations
teknologi (IT), Informationssystem (IS) och affärssystem står för. Medvetet
har vi valt att tona ner de tekniska aspekterna och istället förklara begreppen
ur användarens perspektiv. Här behandlas också teorier kring upphandling av
ett affärssystem och den s k SIV-modellen6 beskrivs. Dessa teorier beskriver
hur val och anskaffning av ett standardsystem kan gå till. Vi har försökt
beskriva denna modell så koncentrerat som möjligt, då en djupare studie ej
känns relevant för vår undersöknings karaktär.

4.1 IT/IS och affärssystem

4.1.1 Terminologi och definitioner

Termen IT står för informationsteknik eller informationsteknologi. IT är
tekniken för att insamla, bearbeta, lagra och överföra information. (Falk &

                                                
6 Standardsystem i Verksamheter, SIV



                                                                                            [ kapitel fyra  -  centrala begrepp ]

23

Olve, 1996) Begreppet avser ofta också helheten av program (mjukvara) och
själva datorutrustningen (hårdvara) (Gäre, 1999).

Termen IS är en förkortning av informationssystem. Ett informationssystem
har ingen mening i sig. Det existerar för att tjäna en verksamhet. (Andersen,
1994) En vanligt förekommande indelning av IS är i tekniska (ex.
processövervakning, produktionsrelaterade) och i administrativa (ekonomisk
uppföljning) system (Gäre, 1999). Andersen (1994) vidareutvecklar detta och
talar om indelning efter verksamhetsnivå, där de organisatoriska nivåerna
klassas som: strategiska, taktiska, administrativa och operativa. På strategisk
och taktisk nivå är syftet med ett IS att skaffa styrningsinformation. På
administrativ nivå är uppgifterna dels operativ styrning och dels administrativa
hjälpfunktioner. Den operativa nivån avser kärnverksamheten i företaget.

[ affärssystem ]

Affärssystem definieras av Davenport (1998) som ett integrerat system som
stödjer flera funktioner i ett företag. Affärssystem är en form av IS. Man
skiljer på två huvudgrupper av affärssystem: de standardiserade och de
egenutvecklade. Ett standardsystem är utvecklat av en leverantör för att kunna
passa till flera användares behov medan ett egenutvecklat system kan ses som
skräddarsytt just för den specifika organisationen som utvecklat det. (Nilsson,
1991) Ett standardsystem är ofta funktionsspecifikt, d v s det är avsett för en
av företagets funktioner (applikationsområde) som t ex MPS7, ekonomi eller
personalsystem (Anveskog et al, 1984). Idag finns det paketlösningar på
marknaden som består av ett standardsystem som täcker de flesta
applikationsområdena för ett företag (Nilsson, 1991). Exempel på detta är
Intentias Movex system.

De mest centrala funktionerna som affärssystemet berör är ekonomi,
konstruktion, marknadsföring, försäljning, inköp, lagerhållning, underhåll,
distribution och beslutsstöd (Davenport, 1998, Nilsson, 1991). Mycket
standardiserade system brukar finnas för ekonomi och löner då dessa är
reglerade av lagar, affärsseder och avtal. Desto svårare kan det vara att
                                                
7 MPS = Material- och produktionsstyrning
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standardisera system för order, fakturering och MPS då olika företag har olika
principer och rutiner för sådant arbete. (Anveskog et al, 1984)

Det standardiserade affärssystemet är inte i första hand utvecklat med hänsyn
till organisationens specifika konkurrensförutsättningar eller utifrån dess
arbetssätt. Användningen av ett standardsystem, till skillnad från ett
egenutvecklat system, innebär att organisationens rutiner till viss del får
anpassas till den befintliga strukturen i standardsystemen. (Davenport, 1998)

Standardsystem kan vara uppbyggda på olika sätt t ex stora integrerade system
eller små standardmoduler som kombineras på valfritt sätt. En modul är ett
system som är gjort för ett specifikt applikationsområde. Varje modul har ofta
en klar avgränsning för sitt användningsområde och ett generellt gränssnitt.
Fördelen med detta är att företaget kan bygga sitt affärssystem av moduler
från olika leverantörer och på så sätt plocka russinen ur kakan. Idag väljer
många företag att från en och samma leverantör köpa en integrerad lösning
med bred funktonalitet som täcker den allra största delen av företagets
informationsbehov I och med detta övertar leverantören ansvaret för
dokumentation, gränssnittsproblematik8 och underhåll. (Cepro Management
Report, 1998)

Eftersom standardsystemet är en färdig produkt, kan också projekttiden
kortas ner. Ur investeringssynpunkt blir projektkalkylen säkrare och framtida
anpassningar och uppgraderingar mindre kostsamma. (Anveskog et al, 1984)
De största nackdelarna med den integrerade lösningen är att beroendet av
leverantören blir stort (utvecklingen sker på leverantörens villkor) och att de
rutiner som följer med det integrerade systemet inte behöver vara de för
företaget mest ändamålsenliga. (Cepro Management Report, 1998) Det finns
risk att man alltför snabbt beslutar sig för ett standardsystem utan att ta med i
beräkningarna de eventuella anpassningar, ändringar och tillägg som måste
göras i efterhand. Ju mer anpassningar desto mindre standardiserat blir det
man köpt och en sådan ”överanpassning” försvårar framtida underhåll och
uppgraderingar. (Anveskog et al, 1984)

                                                
8 Gränssnitt = Gräns mellan två enheter eller system som skall kunna samarbeta och kommunicera
data.
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Det modulbaserade systemet bygger framförallt på standardisering på olika
nivåer: av begrepp, av gränssnitt och av rutiner och verktyg (Cepro
Management Report, 1998). Köparen av systemet blir vid en sådan lösning
friare då han använder de moduler han har behov av och kan använda bättre
lämpade system från annan leverantör för andra rutiner och processer Detta
leder till en högre komplexitet av systemet och minskar standardiseringen.
(Anveskog et al, 1984)

4.1.2 Anskaffning av standardsystem i verksamheter (SIV)

Anskaffningen av ett standarsystem utgör en process som startar då ett
företag beslutar om att investera, fram tills att systemet är i reguljär
användning och drift hos företaget (Nilsson, 1991). Själva anskaffningen
börjar med en förändringsstudie där företaget undersöker vilka typer av
förändringar det behöver för att kunna åtgärda de problem och behov man
upplever. Målet är att ta reda på huruvida en förändring av företagets
informationssystem är en lämplig och möjlig åtgärd för att få verksamheten att
fungera bättre. I denna fas bestämmer företaget om det skall skaffa ett
standardiserat affärssystem eller utveckla ett eget. (Anveskog et al, 1984)

Figur 3: Standardsystem och roller, Källa: Anveskog et al, 1984
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[ siv-modellen ]

SIV är en förkortning av ”Standardsystem i Verksamheter” som bygger på att
man vill framhäva betydelsen av att man skaffar ett standardsystem som ger
stöd åt företaget. Modellen, som har ett kundperspektiv9, består av tre
huvudområden: (Nilsson, 1991)

•  Val
mellan alternativa standardsystem för verksamheten
•  Anpassning
av det valda standardsystemet
•  Införande
av det anpassade standardsystemet i aktuell verksamhet.

Före själva valprocessen förutsätts att företaget har gjort en förstudie. En
sådan förstudie kan resultera i en idé om att standardsystemet bör lösa
väsentliga problem i verksamheten. (Anveskog et al, 1984)

Själva valet av standardsystem kan beskrivas som en beslutsprocess. Man
väljer ett alternativ bland flera potentiella standardsystem. (Anveskog et al,
1984) Nilsson (1991). menar att man helt sonika väljer bort standardsystem
som är underlägsna tills endast ett alternativ återstår. Valprocessen underlättas
genom att företaget har ett antal krav som agerar som utslagsgivande faktorer.
Med detta som bakgrund bör valet bli det standardsystem som bäst uppfyller
företagets krav.

Aktuella handlingsalternativ består av alla tillgängliga standardsystem på
marknaden som täcker det avgränsade verksamhetsområdet. Förutom dessa
alternativ kan man också formulera ett nollalternativ som innebär ett
egenutvecklat system. (Nilsson, 1991) En valprocess är inte alltid ”spikrak”
utan ibland av iterativ karaktär. Detta innebär att nya förutsättningar
tillkommer och tvingar beslutsfattaren att upprepa vissa moment i

                                                
9 Metoden är utformad främst för att välja, anpassa och införa ett standardsystem för att få
verksamheten att fungera så effektivt som möjligt.
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beslutsprocessen.(Ibid) Valet av standardsystem kan ses som en systematisk
beslutsprocess enligt nedanstående modell:

Figur 4: Arbetsmoment vid val inför uppköp av standardsystem, Källa: Nilsson, 1991

I ovanstående modell över arbetsmoment vid val av standardsystem finns dels
en intern analys och dels en extern: Behov- och kravanalysen (intern analys)
berör det egna företaget och dess verksamhet. Användare måste ha kunskap
om vilka behov och krav som finns på verksamheten. Vad gäller
marknadsundersökningen och leverantörskontakterna (extern analys) tittar
företaget mot marknaden d v s studerar det utbud som finns och konsulterar
de kontakter man har. Företaget behöver kunskap om hur det skall kunna
identifiera och bedöma tillgängliga system på marknaden. Under
jämförelsefasen bedöms verksamhetens behov och krav mot det utbud av
standardsystem som framkommit vid den externa analysen. För beslutsfasen
menar Anveskog et al (1984) att man relativt snabbt bör göra ett urval av
tänkbara standardsystem för att granska dem närmare. Tiden finns oftast inte
för att studera alla alternativ lika omsorgsfullt. Detta är givetvis en starkt
förenklad modell som långt ifrån beskriver hela komplexiteten för val vid
upphandlandet av ett standardsystem. (Anveskog et al, 1984, Nilsson, 1991)
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Anveskog et al (1984) har delat upp ovanstående förenklade modell (figur 4) i
14 delmoment för att öka precisionen i detta verktyg. Alla dessa 14 moment
bildar alltså SIV metoden för val av standardsystem. Som underlag för själva
valet görs en behovsanalys som markerats som steg 0. Vi ger nedan en kort
beskrivning över den detaljerade SIV-modellen:

Arbetsmoment Steg Delmoment
0 BehovsanalysBEHOV & KRAVANALYS

1 Förutsättningsanalys
2 Marknadsundersökning
3 Leverantörsbedömning

MARKNADSUNDERSÖKNING
OCH LEVERANTÖRS-
KONTAKTER 4 Offertbegäran

5 Jämförelse
6 Urval
7 Demonstration
8 Behovskomplettering
9 Utvärdering
10 Preliminärval
11 Testkörning

JÄMFÖRELSE OCH
UTVÄRDERING

12 Förhandling
13 BeslutBESLUT

14 Delgivning

Tabell 2: Detaljerad beskrivning av arbetsmomentet vid val, Fritt efter Anveskog et al, 1984

Anveskog et al (1984) menar att insatsen i form av tid fördelas på de olika
delmomenten enligt följande:

- arbetssteg 1-6: 30%
- arbetssteg7-14: 70%

Det är vid arbetssteg 7-14 som man noggrannare undersöker de
standardsystem som man inte har valt bort i den första gallringen för att se
hur de klarar de krav man företaget ställt upp. Här är det viktigt att betänka att
nya förutsättningar när som helst kan förändra beslutssituationen (jfr. iterativ
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karaktär) genom att ex. leverantören förändrar sitt erbjudande, företagets egna
förutsättningar ändras eller kunskapen om vissa standardsystem förbättras.

Nedanstående figur visar på ett tydligt sätt hur processen ser ut då företaget
har bestämt att ett affärssystem skall anskaffas. Den binder ihop det som
diskuterats i detta avsnitt.

Figur 5: Schematisk bild över anskaffning av standardsystem. Fritt efter Anveskog et al , 1984
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Kapitel 5

R E F E R E N S R A M

Referensramen syftar till att beskriva de teorier och modeller som vi tagit intryck av i vårt
arbete. Detta är vår ”ryggsäck” som vi bär med oss när vi skall analysera vårt empiriska
material.

5.1 Referensramens disposition

Vi har redan i kapitel fyra givit en beskrivning av vissa centrala begrepp och
modeller. I referensramen presenterar vi först olika aspekter av
beslutsprocessen, följt av en diskussion om företagsledningens roll vid IT-
investeringar.

Figur 6: Referensramens disposition, Källa: Egen

Beslutsprocessen behandlar, förutom en allmän beskrivning av beslutsfattande,
den s k IDC-modellen (Simon, 1960). Denna ger en förståelse för hur ett

Beslutsprocessen

Lednings-
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beslut tar form från tanke till handling. Rationalitetsbegreppet har en central
roll i modellen och som en följd av detta diskuterar vi begreppet och hur det
hänger samman med beslutsfattande. En del av kapitlet om beslutsprocessen
kommer också att behandla maktförhållanden inom företaget eftersom de i
hög grad påverkar beslut. Avslutningsvis behandlas andra faktorer som anses
påverka en individ i en valsituation inför ett beslut och således inverkar på
hans sätt att vara rationell i beslutet. De faktorer vi tar upp är dels externa och
dels interna.

Ledningsperspektivet ger en kort diskussion kring ledningsgrupper och ledare
samt deras roll i företaget. Tanken med detta avsnitt är främst att ge läsaren en
inblick i den bild vi har av ledningen för att bättre förstå våra resultat. Valet av
just ett företagsledningsperspektiv kommer sig av att vi tror att en investering
av denna storlek berör ledningen. Avslutningsvis kopplas ledningens uppgifter
samman med frågor som rör IT och affärssystem.

5.2 Beslutsprocessen

Ett beslut kan definieras som resultatet av ett val (Hedberg, 1980) eller ett
åtagande att handla (Mintzberg, 1979). Ofstad (1961) ger oss följande
beskrivning av beslutsfattande:

” To say that a person has made a decision may mean 1. That he has
started a series of behavioral reactions in favor of something, or it may
mean 2. That he has made up his mind to do a certain action, which
he has no doubts that he ought to do. But perhaps the most common
use of the term is this: ”to make a decision” means 3. To make a
judgement regarding what one ought to do in a certain situation after
having deliberated on some alternative courses of action”10

Sahlin-Andersson (1986) menar att det finns tre olika sätt att se på beslut: som
problemlösning, som val eller som grund för handling. Det första synsättet
innebär att man konstaterar skillnaden mellan faktiskt och önskat tillstånd i

                                                
8Ofstad, 1961, sid.15
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företaget. Beslutet syftar till att lösa detta problem. I det andra synsättet blir
val mellan olika alternativ centralt. Beslutsfattaren väljer mellan olika
handlingsalternativ. Beslutet innebär alltså att ett val görs. Det sista synsättet
innebär att det ibland kan vara svårt att se sambandet mellan ett för företaget
taget beslut och det som sker som en följd av beslutet. Handling är inte alltid
ett resultat av ett medvetet val mellan olika alternativ och ej heller lösningen
på ett problem.

Även om en privat organisation förväntas ta i beaktande endast de
beslutskonsekvenser som påverkar den själv, så är ändå urvalet av alternativa
handlingsmöjligheter så stort och komplext att det är praktiskt omöjligt att
känna till alla konsekvenser av ett beslut i förväg. Det man istället gör vid
processen kring beslutsfattandet är att forma förväntningar om framtida
konsekvenser som baseras på kända empiriska samband och information om
organisationen i dagsläget (Simon, 1988).

”När man fattar administrativa beslut är det i regel nödvändigt att
välja faktapremisser om vilkas sanning eller falskhet ingenting med
säkerhet är känt och inte heller kan bli det med hänsyn till den tid
och den information som står till buds för att fatta beslutet”11

Själva beslutsprocessen startar inte från tomma intet. Den inleds utifrån ett
internt eller externt incitament och fortsätter efter att företagsledning och
administratörer agerat. Detta sker inte i en handvändning utan tar ofta lång
tid. (Hickson et al, 1996) Simon (1960) hävdar i sin IDC-modell att
beslutsprocessen alltid kan brytas ner i tre faser:

Figur 7 : IDC-modellen,. Källa: Simon (1960)

                                                
11 Simon (1988) s 102
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Dessa faser beskriver han som:

”The first phase of the decision-making process – searching the
environment for conditions calling for decisions -  I shall call ”intelligence”
activity (borrowing the military meaning of intelligence).
The second phase – inventing, developing and analyzing possible courses of
action – I shall call design activity.
The third phase – selecting a particular course of action from those
available –  I shall call choice activity” 12

Fas 1: ”intelligence”

I denna första fas identifieras problem och möjligheter. Simon (1960) kallar
den del av människans informationsbehandlandesystem som används under
den första fasen för ”scanner”. Denna ”scanner” är alltid på och söker,
medvetet eller omedvetet, problem och möjligheter. ”Scannern” har en
begränsad kapacitet men all information kommer inte till individen samtidigt.
Den ordning i vilken informationen tillkommer individen påverkar starkt
utfallet av beslutsprocessen. Resultatet av denna fas är ett definierat problem.

Fas 2: ”design”

Denna fas omfattar sökande och utvecklande av möjliga handlingsalternativ.
Beslutsfattare förbereder alternativa handlingar som svarar mot den diagnos
som ställdes i föregående fas (Simon, 1960, Hedberg, 1970, Silver, 1991).
Detta sökande följs oftast av en sållning och de återstående alternativen
minskas ner till en mer handlingsbar form för ytterligare analys (Silver, 1991).

Fas 3: ”choice”

Alternativen som kommer fram i den andra fasen jämförs i denna tredje fas
dels med varandra, dels med redan existerande system i organisationen.

                                                
12 Simon, (1960), s 54
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(Hedberg, 1970, Simon, 1960). Beslutsfattare står ofta inför ett antal
motstridiga alternativ och tvingas välja, vilket är den viktigaste orsaken till att
ett beslut är svårt att ta. Slutligen tas ett definitivt beslut som sedan
implementeras i organisationen. (Silver, 1991)

IDC-modellen har sina rötter i tre frågor som formulerades av John Dewey i
början av 1900-talet. Dewey (1991) summerar huvudfaserna i
beslutsprocessen till följande tre frågor:

•  Vilket är problemet?
•  Vilka är alternativen?
•  Vilket alternativ är bäst?

Dessa frågor motsvarar tydligt de tre steg Simon (1960) anger i sin IDC-
modell. En annan författare, M H Jones (1957), ger i sitt verk om operationellt
beslutsfattande en något annorlunda beskrivning av beslutsprocessen, som
består av sex steg:

•  Förvirringsfas
•  Informationssamling
•  Organisation av information
•  Frambringande av nya alternativ
•  Omvärdering och revidering
•  Kommunikation

Mintzberg (1979) delar upp beslutsprocessens faser i sju rutiner. I den första
fasen av beslutsprocessen, som han kallar ”identification phase”, anger han två
rutiner: 1. Upptäckarrutinen, i vilken man inser behovet av att initiera en
beslutsprocess. 2. Diagnosrutinen, där beslutssituationen fastställs. I den andra
fasen som kallas ”development of solutions” återfinns två andra rutiner: 3.
Sökrutinen, för att finna färdiga lösningar. 4. Designrutinen, där man utvecklar
skräddarsydda lösningar. I den tredje och sista fasen, ”selection”, redogör han
för tre rutiner: 5. Sållningsrutinen, av färdiga lösningar. 6. Utvärderings- och
valrutinen, av en lösning samt 7. Godkännanderutinen, av de som normalt står
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utanför beslutsprocessen. Mintzberg (1979) menar att en enkel
beslutssituation kan omfatta alla dessa rutiner, där alla kan utföras flertalet
gånger.

Figur 8: Beslutsprocessen enligt Mintzberg, Källa: Fritt efter Mintzberg, 1979

Förloppet behöver dock inte följa den logiska ordningen i beslutsmodellerna.
Beslutsprocessen är ofta iterativ och varje fas består av beslutsprocesser som i
sin tur innehåller beslutsprocesser. (Savén, 1995) En fas leder inte
nödvändigtvis till nästa i en logisk ordning utan man hoppar fram och tillbaka
(Hickson et al, 1996). Hedberg (1970) menar att själva beslutsprocessen ibland
passerar obemärkt och att själva beslutsmomentet är svårt att härleda till en
speciell tidpunkt. Ej heller valhandlingen är lätt att identifiera.

De beslutsteorier vi presenterat är starkt påverkade av Simons (1960) IDC-
modell. Trots att många olika författare utvecklat egna modeller är det tydligt
att de gemensamma dragen är många. När man talar om beslut och
beslutsfattande är det svårt att inte tala om huruvida och i vilken utsträckning
de är rationella. Därför redogör vi nedan för  några rationalitetsteorier.

5.2.1 Rationalitet

Vad är rationalitet och hur skall man definiera begreppet? Hargreaves-Heap
(1993) menar att det finns tre bilder, s k postulat, av en individ och att vart och
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ett har sitt eget rationalitetsantagande. Ett postulat beskriver individen som en
uppsättning preferenser där varje person agerar så att dessa preferenser
tillgodoses på bästa sätt. Detta innebär att i beslutsprocessen utväljs de
alternativ som betraktas som lämpliga medel för att uppnå önskade mål.
Simon (1988) instämmer i detta och menar dessutom att de uppställda målen i
sin tur endast är medel för att uppnå andra mål. Hargreaves-Heap (1993)
anger tre typer av rationalitet:

•  Instrumentell
•  Procedural
•  Expressiv

Instrumentell rationalitet likställer rationellt agerande med det val av medel som
mest sannolikt kommer att säkerställa uppnåendet av en given uppsättning
mål (Hargreaves-Heap, 1993). Denna typ av rationellt beslutsfattande fordrar
alltså en jämförelse mellan alternativa medel ägnade att leda till de mål som
skall realiseras (Simon, 1988).

Procedural rationalitet skiljer helt agerandet från målet. Denna typ ser individen
som en följare av normer, koncept och procedurer för sitt agerande
(Hargreaves-Heap, 1993, Simon, 1988). Hargreaves-Heap (1993) definierar
denna rationalitet som ”agerande vilket härrör från användningen av
procedurer eller tumregler. Dessa regler kan inte reduceras till eller förklaras i
termer av enbart instrumentell rationalitet, och de är ofta gemensamma för
flera aktörer”13

Expressiv rationalitet handlar snarare om målen man eftersträvar än agerandet
för att uppnå dessa mål. Individen har behov av att göra världen meningsfull
och begriplig så att han/hon kan agera i den. Ett sådant agerande uttrycker
idéer om vad individen uppfattar som värdefullt. (Ibid)

Inom samhällsvetenskaperna är det det instrumentella rationalitetsantagandet
som är dominerande och ger en typ av förklaringar som man vanligen talar
om som intentionella, avsiktsbaserade (Ibid).
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5.2.2 Subjektiv rationalitet och beslut

Simon (1988) menar att rationalitet i beslut fordrar fullständig kunskap om
och förutsägande av de konsekvenser som följer av varje val. I praktiken har
individen aldrig mer än fragmentariska kunskaper om konsekvenserna
eftersom de ligger i framtiden. Det mänskliga medvetandet kan aldrig fatta
hela vidden av konsekvenserna. Här är det viktigt att belysa rationalitetens
gränser från individens ståndpunkt. Simon (1988) talar om att rationaliteten är
begränsad av tre huvudfaktorer:

•  av individens färdigheter, vanor och reflexer
•  av individens värderingar och måluppfattningar och hur

de förhåller sig till organisationens
•  av individens vetande och information

Varje enskild individ kan alltså bete sig rationellt i den utsträckning han
förmår följa en viss handlingslinje och i den mån han är korrekt informerad
om de villkor som följer på hans agerande. ”Inom de gränser som dessa faktorer
utstakar blir hans/hennes val eller beslut rationella”14.(Ibid)

Simon (1988) hävdar på samma gång att rationalitet fordrar ett val mellan alla
de olika beteenden som är möjliga. Ett beslut anses rationellt ur individens
synpunkt om det ansluter sig till de värden, de alternativ och den information
han/hon övervägde då han/hon nådde fram till sitt beslut. Detta kallar Simon
(1988) för subjektiv rationalitet. En viktig faktor vid individuella beslut är
förhållandet till omgivningen.

[ gruppbeslut kontra individuella beslut ]

Om mer än en individ är inbegripen i beslutsprocessen blir situationen än mer
komplicerad. I ett sådant fall kan övriga individers tidigare beslut bli en del av
de förhållanden som varje enskild person måste ta i beaktande innan han
kommer fram till sitt eget beslut. Det betyder att varje individ för att kunna
                                                                                                                                              
13 Hargreaves-Heap, 1993, sid 135
14 Simon, 1988, sid 304
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fastställa konsekvenserna av sina egna handlingar måste ha kännedom om de
andras handlingar (Ibid).

Förverkligandet av individens mål beror på hans preferenser. Varje
handlingslinje som ligger öppen för honom drar med sig en bestämd
uppsättning konsekvenser. Individens rationella beslut består således i att välja
och förverkliga de konsekvenser som man föredrar framför andra. Vid
gemensamma beslut uppstår en annorlunda situation. (Ibid) Simon (1988)
menar att konsekvenserna av vilken handlingslinje man skall följa inte
kommer att bero enbart på individens preferenser för ett visst alternativ utan
också på övriga gruppmedlemmarnas preferenser.

Ett beslut är rationellt ur gruppens synpunkt om det ansluter sig till de värden
som styr gruppen och till de alternativ och den information som gruppen
disponerade och som var relevanta för beslutet. (Ibid)

En individ/gruppdiskussion kommer också att föras längre fram i nästa
avsnitt. Diskussionen i den delen tar dock i högre grad upp olika aspekter av
hur gruppen påverkar individen och vilka konsekvenser det kan få.

5.2.3 Influenser på en organisation

Inflytande på organisationen utövas från alla håll och kanter, både inom och
utom organisationen. Detta påverkar naturligtvis de överväganden som görs
och de beslut som tas. (Hickson et al, 1986)

”Power and influence make up the fine texture of organizations, and
indeed of all interactions. Influence is the process whereby A seeks to
modify the attitudes or behaviour of B. Power is that which enables
him to do it.15

March (1988) talar om begreppet makt som ständigt närvarande i en
organisation. Han menar att vår syn på organisationen bygger på
                                                
15 Handy (1993), sid 123
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uppfattningar om vem som har och inte har makt. Hierarki i ett företag
innebär att de som är på toppen har mer makt än de som är längre ner. I
ledningen har olika personer olika mycket makt beroende på vilken funktion
han representerar och vad beslutet gäller. Å andra sidan är företagsledningen
begränsad i sitt maktutövande av externa faktorer som t ex nation eller kunder
etc. (Hickson et al, 1986).

Om utövandet av påtryckningar är makt i form av handling är det inte likställt
med begreppet makt. Makt är snarare förmågan eller kapaciteten att försöka
påverka. Däremot betyder inte det att kapaciteten i sig åstadkommer någon
influens. Det är istället en kapacitet bestående av vitala maktkällor som t ex
kontroll av företagets finansiella medel, know-how, karismatiska kvaliteter hos
individen eller helt enkelt auktoritet. Men auktoritet betyder inte
nödvändigtvis påverkan. Det finns starka såväl som svaga chefer på alla
nivåer. Influens kan även utövas av någon som är mindre auktoritär i
organisationen. (Ibid)

Det finns många olika sätt att kategorisera och identifiera maktbaser inom och
utom en organisation. Handy (1993) har funnit fem olika sätt att utöva makt
och påverka sin omgivning i organisationen: 1. Påverkan genom fysisk framtoning.
Mindre vanlig i flertalet organisationer och företag. Undantag är områden där
pondus och styrka spelar stor roll, t ex inom organisationer som armén och
polisväsendet. 2. Makt över resurserna. Förutom att kontrollera vissa resurser
krävs att andra i organisationen har behov av dem för att en person skall
kunna utöva makt. Konstaterandet att ett behov skall finnas kan verka banalt
men glöms ofta bort. Resurserna måste inte nödvändigtvis vara materiella utan
det kan t ex handla om möjlighet att skänka status åt andra. 3. Makt genom
position. Skapas genom att en individ har en speciell roll eller position i
organisationen. Positionen ger dessutom makt genom en rad mindre
uppenbara faktorer som tillgång till information, access till nätverk och
möjlighet att organisera omgivningen så att den egna ambitionen gynnas. 4..
Expertmakt. Innebär helt enkelt att en person kan utöva inflytande inom
organisationen genom att han besitter en unik kunskap som är efterfrågad. 5.
Personell makt. Är som namnet antyder starkt kopplad till personliga
egenskaper.



                                                                                                    [kapitel fem  -  referensram ]

40

[ externa influenser ]

Ett industriellt företag agerar i en komplex omvärld (se figur 9). Först och
främst befinner det sig i ett slags lokalsamhälle i geografisk mening.
Organisationens beslutsfattande influeras av behovet att agera som en bra
”granne” inom detta samhälle. Utanför det lokala samhället finns en nation,
vilken är en mindre viktig influens på ett företag än lokalsamhället eftersom
interaktionen inte är lika intensiv som mellan organisationen och
lokalsamhället. I det lokala samhället bor och verkar exempelvis de som
jobbar i organisationen, kontakterna med de lokala politikerna är intensivare
o s v .(Rivett, 1980, Hickson et al, 1986) Företagets ägare kräver avkastning på
sitt kapital. Rivett (1980) tror dock inte at detta är en avgörande faktor vid
beslut. Snarare skulle ledningens motiverande faktor till att hålla priset högt
vara rädsla för fientliga övertag. Arbetskraften kan delas upp i två kategorier,
fackföreningsorganiserad och icke ansluten arbetskraft. Fackföreningarna
utövar stort inflytande både på makro- och mikronivå men det är de mindre
frågorna som får mest uppmärksamhet. De ickeanslutna personernas
inflytande på besluten är mer subtil och sker mestadels genom att informellt
påverka imagen av organisationen som arbetsgivare och partner. (Ibid)

Vad gäller kunder menar Hickson et al (1986) att större kunder är något av en
osäkerhetsfaktor eftersom de har stor påverkan på företaget. Om kunden
ändrar någon rutin som berör företaget, kan detta starkt påverka eventuella
beslut. Leverantörerna kan påverka beslut om man har en fast och nära relation
med dem. Priset spelar då mindre roll i förhållande till variabler som kvalitet
och leveranssäkerhet. Även i beslut som rör andra delar av företaget måste då
relationen till leverantören tas med. Kontakterna med konkurrenterna i
branschen varierar. Normalt råder inte öppet krigstillstånd med alla
konkurrenter utan man kan ha formella eller informella kontakter och t o m
allianser. I större beslut måste hänsyn tas till vilken form av förhållande man
har till rivalerna. (Rivett, 1980, Mintzberg, 1983)
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Figur 9: Det industriella företaget. Fritt efter Rivett, 1980

Rivett (1980) diskuterar inte aktörernas inbördes vikt i modellen. Det gör
däremot Hickson et al (1986) som hävdar att kunder har en stark påverkan
medan leverantörer, konkurrenter och nationen är mindre viktiga.
Styrkeförhållandena beror också på vilken situation företaget befinner sig i.

[ interna influenser ]

Inom organisationen kommer också influenser från olika håll. Hickson et al
(1986) talar om olika intressegrupper som alla påverkar beslutsprocessen
beroende på de intressen de har. Det kan handla om allt från avdelningars
strävan efter inflytande till individers vilja att påverka mot bakgrund av
egenintresse.

Mintzberg (1983) diskuterar vilka grupper som utövar inflytande internt inom
organisationen och hur det tar sig uttryck. Han identifierar fem grupper: VD,
mellanchefer,  analytiker, stödgrupper och markpersonal (se figur 10).

VD är den enskilda person som utövar mest inflytande i organisationen även
om detta inte behöver betyda att han kontrollerar alla grupper. VD:s
rörelsefrihet begränsas emellertid också av de externa faktorer som diskuterats
ovan. Hans stora inflytande har sin grund i att han är styrelsens främste
representant i den operationella verksamheten. Utövandet av inflytande kan
ske på olika sätt, de huvudsakliga är genom den formella rätten att utdela

Lokalt samhälle – Nationen - Ägare
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belöningar eller straff (t ex via löner, bonus och avskedande av anställda),
personlig framtoning och genom expertkunskap. (Ibid)

Mellanchefernas inflytandemönster liknar till stor del det som VD har. Inom sin
avdelning agerar varje mellanchef som en VD i miniatyr. Ju högre upp de
kommer i hierarkin, desto större blir inflytandet. En skillnad i jämförelsen är
att medan VD ofta har en fragmenterad omgivning som begränsar hans
inflytande är det ofta en bestämd hierarki som ramar in mellanchefens
område. Målen för mellanchefen är främst att ”överleva” och om möjligt
utöka sitt ansvar. (Ibid)

Med analytiker avses personer som arbetar med styrsystem vid, t ex produktion
eller budgetering. Formellt har de inget större inflytande och ligger under
mellancheferna i organisationens hierarki Deras position som ger dem dock
en central roll vid många beslut. Analytiker hamnar ofta i konflikt med
mellancheferna eftersom de trampar över på varandras område. Mellanchefen
har formellt mest makt meden analytikern kan styra skeendena via sin
expertkunskap i den del han arbetar. (Ibid)

Stödgrupper är grupper som inte utför uppgifter som tillhör organisationens
egentliga verksamhetsområde. Jurister, lokalvårdare och restaurangpersonal är
några exempel på vanliga stödgrupper i en organisation. Mintzberg (1983) gör
en distinktion mellan kvalificerade och okvalificerade stödgrupper där graden
av utbildning avgör hur en grupp kategoriseras. Okvalificerade stödgrupper är
relativt svaga eftersom de är utbytbara och spridda på många olika
avdelningar. Den kvalificerade gruppen har större påverkan i kraft av sin
expertkunskap men har inte en lika stark ställning som analytikerna eftersom
man befinner sig utanför den egentliga kärnverksamheten. (Ibid)

Markpersonalen utför de uppgifter som utgör grunden i organisationen.
Doktorer och sköterskor är markpersonal i sjukhus medan maskinoperatörer
har motsvarande funktion i tillverkningsindustrin. Precis som för
stödgrupperna beror graden av inflytande på om markpersonalen är
kvalificerad eller ej. Gruppen som helhet befinner sig längst från det
maktcentrum som VD utgör och de styrs av mellancheferna. Okvalificerad



                                                                                                    [kapitel fem  -  referensram ]

43

markpersonal har en situation som i stort liknar den okvalificerad
stödpersonal har. Deras möjlighet att organisera sig och agera som en samlad
grupp gör dock att de i vissa lägen kan utöva ett betydande inflytande på
organisationen. Den kvalificerade markpersonalen däremot utövar betydande
inflytande, främst i kraft av sin unika kunskap men också genom möjligheten
att organisera sig. (Ibid)

Figur 10: Influenser på en organisation, Fritt efter Mintzberg, 1983

[ kunskap/kompetens ]

Simon (1988) talar om kunskap/kompetens och hävdar att kunskapens eller
vetandets funktion i beslutsprocessen är att bestämma vilka konsekvenser som
följer av de olika alternativen. Den handlande individen kan inte veta exakt
vilka konsekvenserna skall bli av ett alternativ, utan formar förväntningar om
framtida konsekvenser. Själva kunskapsbegreppet kan enligt Wikström et al
(1999) delas in i fyra underdimensioner : information, kunnande, förklaring och
förståelse. Begreppet kompetens innefattar kunskap i alla dess former men
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berör också personlighetsmässigt bestämda förmågor som t ex social förmåga
och stresstolerans. Hall (1999) ser samma begrepp som en allmänt
förekommande förmåga att göra vad som behöver göras. Ju mer kompetenta
vi är, desto större förmåga har vi till effektiv samverkan med vår sociala och
fysiska miljö (White, R i Hall, 1999). På individplanet handlar kompetens tills
stor del om personens förmåga att utnyttja sin kunskap för givna syften
(Wiktström et al, 1999).

[ individ och grupp ]

Med individen och gruppen avser vi belysa hur den senare kan påverka den förra.
Enbart samvaron med andra människor är tillräckligt för att påverka en
individs beteende (Sjölund, 1979). En grupp har ett mycket stort inflytande på
sina medlemmar och bestämmer i hög grad deras beteende. En grupp i
socialpsykologisk bemärkelse definieras som en samling individer mellan vilka
det föreligger dynamiska relationer. Exempel på dessa relationer är att man i
gruppen ömsesidigt påverkar varandra, upplever sig ha ett gemensamt mål och
individerna är psykologiskt medvetna om varandra. (Sjölund, 1979, Lennéer-
Axelsson & Thylefors, 1998) Sjölund (1979) menar vidare att man kan dela in
grupper efter graden av formell organisation. Han skiljer på formell grupp och
informell grupp. Den formella gruppens existens grundar sig på ett bestämt syfte.
Typiska exempel på detta är arbetsgruppen eller en skolklass. De formella
grupperna är inte uppbyggda för att svara mot människans behov som ”hel”
varelse (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1998). Därför bildas också informella
grupper. Den informella gruppen avser de grupper som bildas spontant
utifrån ett gemensamt intresse eller en samhörighet av något slag. Dessa
grupper skapas givetvis inte oberoende av den formella strukturen i
organisationen. En förutsättning för att dessa grupper skall kunna skapas är
att människor har tillfälle att mötas. Detta behöver dock inte innebära att det
är den formella arbetsgruppen som också bildar informell grupp inom ett
företag. (Sjölund, 1979, Lennéer-Axelsson & Thylefors, 1998)

Varje grupp ställer krav på medlemmarnas beteende. Det finns regler och
normer om vad man får och inte får göra. Individen påtvingas mer eller
mindre gruppens normer. Som medlem i en grupp lägger sig individen snart
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till med de normer och regler som gäller i en grupp och detta blir en del av
hans/hennes egna åsikter och värderingar. Detta sker mer eller mindre
omedvetet och individen ifrågasätter inte ens existerandet av dessa normer.
Pressen på individen att acceptera de normer som gäller kommer inte bara
från gruppen utan också från diverse behov och personliga drag hos individen
själv. Exempel på sådana kan vara behov att hävda sig, behov att underkasta
sig eller behov av trygghet och säkerhet. (Sjölund, 1979, Lennéer-Axelsson &
Thylefors, 1998)

Låt oss exemplifiera med en beslutssituation där oenighet råder i en grupp. Ur
ett konformistiskt perspektiv16 menar Moscovici & Faucheux (1972) att det
finns två aktörer i gruppen vid en sådan situation: majoriteten och individen. Vad
gäller majoriteten så får gruppens påverkan alla gruppmedlemmarna att
respektera tidigare inlärda regler eller normer. Här spelar enhällighet en viktig
roll där man enas om tidigare beslut och utesluter således att gruppen ansluter
sig till andra regler och normer. (Ibid) Den andra aktören är individen. Om
individen inte har samma åsikt som gruppen har han/hon teoretiskt fyra
möjligheter att reagera inför gruppens krav: anpassning, att försöka ändra
gruppnormerna, att bli avvikande eller att lämna gruppen. Individen kan i
princip inte vänta sig något stöd i gruppen. Han/hon försvarar ensam sin
ståndpunkt. Ju mer bestämt samförstånd som råder i gruppen, desto starkare
är dess övertygelse att inte ge vika för några kompromisser. Man försvarar
bergfast gruppens eget perspektiv. (Moscovici & Faucheux, 1972, Sjölund,
1979).

Moscovici & Faucheux (1972) härleder två fenomen ur en situation som den
nyss beskrivna: Det första innebär att ett konsekvent socialt tryck från
gruppen. Den påverkar explicit individen att anpassa sig till de gällande
normerna och reglerna och ge upp sin ståndpunkt om den inte
överensstämmer med gruppens. Under dessa omständigheter är individen
medveten om detta och måste ta konflikten. Det andra fenomenet, då
meningsskiljaktigheterna om ett problem är oklart uttryckta från båda håll, är
situationen mindre radikal för individen vad gäller att ta ställning och välja
sida. Han/hon känner sig mindre osäker och ändrar inte åsikt lika radikalt.
                                                
16 Sjölund (1979) talar om konformitet som individens benägenhet att underkasta sig grupptryck.
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Med andra ord känner en individ att han bättre kan försvara sitt
ställningstagande om motståndet i gruppen är mindre starkt som en följd av
oklara argument mot individens ståndpunkt.

Vi har i avsnittet om beslutsprocessen redogjort för många olika teorier och
en sammanfattning kan vara på sin plats. De beslutsteorier som presenterats
anser vi kunna härleda till Simons (1960) IDC-modell. Rationalitet är en viktig
komponent i beslutsprocessen och därför diskuteras några olika skolbildningar
inom området. De beslut som tas är färgade av krafter i sin omgivning. Det
ena perspektivet gäller hur organisationen påverkas av externa krafter, det
andra av interna. Vidare har vi presenterat en diskussion om
kunskap/kompetens och Sjölund (1979), Moscovici & Faucheux (1972) syn
på individ – grupp. Dessa variabler omtalas inte uttryckligen som interna
faktorer av de författare vi har behandlat. Vi anser dock att de hör hemma där
eftersom det främst är på den nivån de inverkar.

5.3 Ledningsperspektiv

Eftersom upphandlingen av ett affärssystem är en stor investering som berör
hela företaget kan man anta att företagsledningen är aktiv och deltar i
upphandlingsskedet. För att få en bättre förståelse för ledningens roll och
vilket förhållande ledningen har till IT som helhet har vi tittat närmare på hur
detta behandlas i företagsekonomiska teorier.

Avsnittet behandlar inledningsvis ledningens traditionella roll i ett företag.
Sedan tar vi upp IT och affärssystem ur ett företagsledningsperspektiv. Där
presenteras teorier för i vilka beslutssituationer ledningen bör involveras och
hur den bör agera för att skapa förtroende i organisationen. Slutligen
diskuteras faktorer som påverkar beslut i frågor som rör IT.
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5.3.1 Ledningens roll i ett företag

Över åren har ledningens roll förändrats och olika sätt att se på dess uppgifter
har förts fram och diskuterats, både inom den akademiska världen och på det
praktiska planet i näringslivet (Davidson, 1995).

Enligt Falk & Olve (1996) tycks många chefer idag vilja reducera den egna
rollen till ”ett nyenkelt ledarskap likt holdingbolagets, där det gäller att välja
verksamhetsområden, ställa investeringsmedel till förfogande och kräva avkastning.”17

Istället anser Falk & Olve att ledningen bör stå för de långsiktiga, medvetna,
risksatsningarna. (Ibid)

Det är viktigt att ledningen har en vision som den kan förmedla till de övriga
medarbetarna och därmed få dem att sträva mot det gemensamma målet.
Utarbetandet av ett styrsystem så att medarbetarbetarna känner att de får
återkoppling på sina insatser är viktigt. (Vedin et al, 1983) Också Davidson
(1995) betonar att en organisation måste ha gemensamma syften som skapas
av ledningen för att alla skall arbeta mot samma mål. (se figur 11)

Figur 11: Målfokusering för organisationen. Källa: Egen bearbetning av Davidson, 1995.

                                                
17 Falk & Olve (1996) sid 35
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Enligt Molin (1994) är en bra syn på ledarskap följande ”Den baseras på insikten
att medarbetarnas motivation är viktig, att relationer kan utvecklas och att ledarskapet
måste anpassas till medarbetarnas kompetens och potential samt den specifika situationen
och verkligheten”18

Vilken profil ledarskapet skall ha beror också på i vilken fas i livscykeln
företaget befinner sig. Molin (1994) skiljer mellan entreprenörsfasen,
uppbyggnadsfasen, mognadsfasen och avvecklingsfasen. Generellt går
utvecklingen från att ledaren måste kunna förmedla en vision och ha
specialistkompetens inom ett området till en mer analytisk och pedagogisk
sida då det gäller att se vad av affärsidén som kan leva vidare och hur
förutsättningar för överlevnad bäst skapas.

5.3.2 Ledningsperspektiv i frågor som rör IT och affärssystem

Hur ser beslutsordningen ut för investeringar som rör IT och vilka grupper
bör ingå i processen? Detta beror på hur ledningen väljer att klassificera
investeringen. Mindre viktiga investeringar kan bestämmas lokalt eller tas på
lägre nivåer i företaget (Falk & Olve, 1996).

Ett dilemma är att investeringen kan få följder som sträcker sig bortom den
enhet som tog beslutet. Beslutsordningen kan formaliseras till grupperingar
som dator- eller IT-råd för att föra samman de delar av företaget som berörs
av investeringen i ett gemensamt forum. (Ibid)

För att få en uppfattning om vilka beslut som bör föras upp på ledningsnivå
har Falk & Olve (1996) klassificerat IT-investeringar enligt en fyrgradig skala:

•  Oumbärliga system. Det kan handla om system som måste finnas inom
företaget, t ex system som upprätthåller driften eller som skall finnas enligt
lag.

•  Rationaliserande system. Exempel på detta är MPS-system. Nyttan uppstår
genom minskade kostnader.

                                                
18 Molin (1994) sid 23
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•  Beslutsstödjande system, t ex elektronisk post eller lednings- och
informationssystem. Det kan vara svårt att värdera nyttan i konkret
kvantifierbara mått eftersom sambanden ofta är indirekta. Syftet är
vanligtvis att möjliggöra något som annars inte går att uppnå.

•  Konkurrensförändrande system är system som har en stark tonvikt på framtida
användningssätt. System som skapar nya tjänster för vilka marknaden ännu
inte finns eller är liten i dagsläget är exempel på konkurrensförändrande
system. Investeringen skall tjäna som brohuvud till en väntad framtid.

Skalan skall enligt Falk & Olve (1996) ses som ett relativt trubbigt instrument.
De olika systemen kan gå in i varandra och göra att företaget måste bedöma
på vilken eller vilka nivåer beslutet skall tas. Generellt är det ledningen som
bör ta ansvaret om det handlar om beslutsstödjande eller
konkurrensförändrande system medan de övriga två klasserna kan delegeras
ner i organisationen.

[ it–strategier ]

När man talar om IT-strategi är det viktigt att skilja mellan företagets strategi
för informationsförsörjning och IT-strategin. Den sistnämnda brukar
uppfattas som dataavdelningens verksamhetsstrategi och omfattar t ex olika
gränssnitt, leverantörsstrategier och upphandlingsprinciper. IT-strategin är en
del i företagets hela informationsförsörjningsstrategi. I denna strategi bör
också verksamhetens informationsbehov, personalens kompetensutveckling,
kvalitetssäkring av data och datasäkerhet ingå, för att nämna några
komponenter. Denna strategi måste vara kongruent med företagets affärsidé,
mål och affärsstrategi. (Falk & Olve, 1996)

Preece (1995) pekar på tre orsaker till att företag bör ha en genomtänkt IT-
strategi:
1. Den integrerande potentialen. Möjligheten att integrera mellan och inom

avdelningar, divisioner och bolag ökar dramatiskt med en IT-strategi.
Integrationen kan också gå utanför det egna företaget genom
sammanlänkande av leverantörer och kunder i nätverket.
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2. Den påverkan IT har på personal och struktur i företaget. Exempelvis
krävs stora utbildningsinsatser, omorganisationer och kanske nya
anställningsformer.

3. Den subversiva potential som ligger i att IT skapar nya förutsättningar för
fraktioner inom företaget. Inom organisationer råder ofta konflikter och
motsättningar mellan olika grupper. Genom att nya spelregler skapas
förändras de inbördes styrkeförhållandena och utvecklingen kan ta en väg
som inte förutsågs av ledningen.

Företag som inte har en långsiktig och genomtänkt strategi för IT tar generellt
investeringsbeslut på IT–området på basis av enskilda händelser. Dessutom
delegeras ledningsansvaret ner i organisationen vilket har sin förklaring i att
informationssystem endast undantagsvis betraktas som strategiska, snarare
som stödfunktioner. En bidragande orsak är att den grundläggande kunskapen
om företagsekonomiska förhållanden som rör IT i olika branscher är mycket
begränsad på ledningsnivå. (Falk & Olve, 1996)

Det är å andra sidan sällan ledningen kan ses som en samlad klump. Ofta
finns delade åsikter om viktiga frågor i ledningsgruppen. Olika grupperingar
försöker påverka skeendet genom att förespråka införandestrategier som ger
dem mer makt i förhållande till de andra grupperingarna. De vanligaste
orsakerna till motstånd mot IT är enligt Preece (1995) brist på förståelsen av
vad IT kan ge företaget, rädsla för det okända, en känsla att allt fungerar bra i
nuläget, misstro mot pålitligheten i nya datasystem och en oro för att man
personligen skall missgynnas av väntade organisatoriska förändringar.
Personliga skäl är ofta de starkaste drivkrafterna till motstånd mot ny
teknologi och nya arbetssätt.

Det är ledningens ansvar att säkerställa den IT-kompetens som krävs i
företaget för att bättre kunna möta nya kundbehov och förändringar i
omvärlden. IT-kompetensen bör medföra att varje produkt- eller
tjänsteområde inom verksamheten själv kan använda IT i affärsutvecklingen
och att man kan följa och möta konkurrenternas åtgärder. (Falk & Olve, 1996)
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5.3.3 Faktorer som påverkar ledningens beslut och planering
avseende IT och informationssystem

Cash Jr et al (1992) diskuterar vilka faktorer som påverkar organisationers
beslut och planering i frågor som rör IT. En uppdelning görs i externa och
interna faktorer. För interna faktorer görs en indelning baserad på vilken grad
av teknologisk mognad företaget har uppnått.

[ extern påverkan ]

•  Snabb teknologisk utveckling. Den höga tekniska utvecklingstakten gör att
ledning och IT-ansvariga måste hålla ständig kontakt för att beslut och
planering skall vara anpassade till dagsläget.

•  Brist på utbildad personal och knappa resurser inom företaget. Problemet
med bristen på personal som är kunnig inom IT gör att företag i allt högre
grad lägger ut uppgifter som rör IT på externa konsultbolag.

•  Kopplingen mellan IT och företagets strategi. Ju starkare kopplingen är
desto mer noggrant bör besluten övervägas.

[ intern påverkan ]

•  Fas 1: Teknologisk identifiering och investering. Om företaget ännu inte infört IT
i organisationen gäller det att identifiera vilken sorts hjälpmedel man
behöver samt vilka personella resurser som krävs för att detta skall fungera
på ett tillfredsställande sätt.

•  Fas 2: Inlärning och anpassning. Ledningen bör se till att potentiella användare
vet om vad den nya IT-resursen innebär och hur de skall gå tillväga för att
använda den.

•  Fas 3: Utveckling av styrsystem. För att företagsledningen skall kunna utnyttja
en IT-investering på bästa sätt krävs att man utvecklar och använder sig av
mått som visar vad företaget bör satsa på.

•  Fas 4: Mognadsfasen. Teknologin utvecklas och får en integrerad och bred
roll i företaget. Den genomsyrar på så sätt hela organisationen och kopplas
till företaget utveckling på lång sikt.
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Kapitel 6

E M P I R I

I vårt empirikapitel behandlar vi vad som kom fram under intervjuerna med
företagsrepresentanterna. Tre företag har deltagit i undersökningen, samtliga
verkstadsindustriföretag. Vi har valt att låta dessa företag vara anonyma men presenterar
en kort och generellt hållen beskrivning av dem för att läsaren lättare skall kunna följa med
i den efterföljande presentationen av våra empiriska resultat.

6.1 Inledning

Empirin är indelad i två större avsnitt. Det första ger en profilbeskrivning av
de fallföretag vi undersökt. Här ges också en kort beskrivning av
affärssystemupphandlingen och hur organisationen ser ut samt hur företagens
IT-situation ser ut idag. Det andra avsnittet består av citat om och
kommentarer till hur upphandlingen har gått till.

Empirin är upplagd i kronologisk ordning där det genomgående temat är
händelseförloppet i beslutsprocessen. Då vi har använt en semistrukturerad
intervjuform har respondenten i viss mån styrts mot de områden vi var
intresserade av. Empirin avspeglar därför delvis intervjumallen. Vi har valt att
låta data från de olika fallföretagen blandas under de olika avsnitt vi valt. Detta
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för att ge läsaren en bättre grund att jämföra hur fallföretagen gått tillväga i de
olika momenten.

I de citat vi presenterar har vi valt att sätta intervjupersonens nuvarande titel
som underskrift. En viss förändring har dock skett i vissa företag sedan
upphandling och byte av affärssystemet skedde. Vilken titel de hade vid
upphandlingen behandlas i första avsnittet under företagsbeskrivningarna.

På de ställen där en parentes förekommer i citaten har vi lagt till med egna
kommentarer, för att förtydliga vad intervjupersonen talar om. Detta är en
nödvändighet eftersom man under intervjun har ett sammanhang och en
förståelse som läsaren av det lösryckta citatet inte har.

[ förklarande bakgrund till empirin ]

Det visade sig att två av företagen hade använt ett affärssystem som hette
AMACS innan de bestämde sig för att byta. Eftersom detta spelade stor roll
för valet av nytt system ges nedan en kort beskrivning av AMACS och dess
koppling till en av systemleverantörerna på marknaden idag.

I slutet av 80-talet sålde ett norskt företag som hette Movex en tidig upplaga
av det som idag kallas affärssystem. Detta företag köptes sedermera upp av
det svenska företaget Entra som i sin tur sålde denna del av verksamheten till
Intentia, som vidareutvecklade och förbättrade norrmännens existerande
system. Man döpte detta system till Movex.

I Linköping startades i mitten på 80-talet ett företag som hette AMACS. En av
grundarna var fallföretag B:s dåvarande datachef. De andra grundarna kom
från det norska bolaget Movex. I och med uppköpet av Movex slutade
AMACS att vidareutvecklas och Intentia tog de bästa delarna av systemet och
smälte samman dem med det datasystem som ursprungligen utvecklats av
norrmännen. AMACS var byggt så att det tillät många skräddarsydda
ändringar som kunden själv kunde göra. Däremot fanns efter Intentias
uppköp ingen support eller nya versioner att tillgå och kompetensen i
företaget försvann.
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6.2 Fallföretagsbeskrivning

6.2.1 Företag A

Företag A är ett medelstort verkstadsbolag som verkar inom den tunga
industrin. Det sysselsätter ca 100 personer och har en omsättning på omkring
150 Mkr. Marknadsandelen i Sverige är 65% och 40% av produktionen går på
export. Företaget är dels ISO 9002, ISO 14001 och EMAS-registrerat.

Företaget är organiserat enligt följande: VD leder företaget. För den
långsiktiga planeringen står en strategigrupp där VD, avdelningscheferna och
vissa medarbetare från produktionen ingår. Direkt under VD ligger
personalchefen och inköpsavdelningen. De övriga avdelningarna är ekonomi,
försäljning, produktion, kvalitet/utveckling och miljö. Dataavdelningen är
underställd ekonomichefen. Idag ser organisationsschemat ut på samma sätt
som vid tidpunkten för upphandlingen av affärssystemet. Inga förändringar
har skett i ledningsgruppen sedan upphandlingen av det affärssystem man
använder idag.

Redan innan planerna på att skaffa ett nytt system drogs upp hade företaget
affärssystemet AMACS. Under åren hade mindre modifieringar i
programvaran gjorts av företag A själva för att anpassa systemet till
förändringar i produktion och arbetsrutiner. Systemet hanterade
produktionsplanering, ekonomi och fakturering och kundbeställningar i
företaget.

[ förlopp ]

Det gamla AMACS-systemet var inte anpassat för millenniumskiftet och att
modifiera det skulle kosta så mycket att man inte bedömde att det var värt att
satsa på det. I stället bestämde man sig för att köpa ett modernt system. Det
var ekonomichefen som först tog upp idén att byta det gamla systemet. Han
hade stor dataerfarenhet eftersom han varit datachef i företaget tidigare och
hade personligen utvecklat ett tidigare produktionssystem företaget haft.
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Inför anskaffandet av ett nytt affärssystem inrättades två grupper, en
beslutsgrupp och en projektgrupp. Den första bestod av VD, ekonomichefen och
datachefen. Projektgruppen agerade på det operationella planet och bestod av
s k delprojektansvariga. Där ingick representanter för de olika avdelningarna
på företaget: order-, fakturerings-, ekonomi-, materialplanerings- och
inköpsavdelningen. Varje avdelning valde själv ut sina representanter i
projektgruppen. De som valdes var främst yngre personer som deltog från
avdelningarna. Anledningen till det uppgavs vara att avdelningscheferna hade
ont om tid och att yngre personer ofta var mer intresserade av IT. Det var
datachefen som utsetts att leda projektet. VD hade dock det övergripande
ansvaret och hölls underrättad genom beslutsgruppen. En förstudie gjordes
för att undersöka vilka brister det dåvarande AMACS systemet hade samt vad
företaget ville med ett nytt system. Samtidigt med detta åkte man ut till de
olika leverantörerna man hade valt att titta närmare på.

Idag finns en IT-grupp bestående av tre personer utan representation från
dataavdelningen. Medelåldern i gruppen är relativt låg. Deras uppgift är att
bevaka vad som händer inom IT i allmänhet och försöka se vad företaget kan
dra nytta av. De rapporterar kontinuerligt till strategigruppen. Det finns ingen
uttalad IT-strategi i företaget men däremot vissa riktlinjer. Dessa riktlinjer
gäller framförallt hårdvara och vilka produkter man skall och inte skall köpa
(olika varumärken, prestanda etc.). Det framkom emellertid under intervjuerna
att enskilda personer i ledningsgruppen har visioner om hur IT kommer att
påverka företaget och vad som krävs av framtida system.

6.2.2 Företag B

Företag B är ett medelstort tillverkningsföretag som främst är underleverantör
till bilindustrin. Det sysselsätter något mer än 100 personer och har en
ungefärlig omsättning på 100 Mkr. 70% av produktionen går på export.
Företaget är ISO 9001-certifierat.

I företagsledningen ingick vid tiden för anskaffandet fem personer: VD,
kvalitetschef, personalchef, logistikchef och ekonomichef. Det första
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affärssystemet anskaffades 1979 och köptes av det norska företaget Movex.
1988-89 byttes det sedermera ut mot AMACS där väldigt många anpassningar
gjordes för att passa företagets struktur. Företaget körde olika system för olika
funktioner. Ekonomiavdelningen körde ett, personal körde ett annat och
lager, produktion, order och fakturering körde ett tredje system. Idag har vissa
förändringar skett i ledningsgruppen och dessutom bland de som var
inblandade i upphandlingen av affärssystemet. Den dåvarande
avdelningschefen för logistik är idag teknik- och marknadschef. Hans
dåvarande assistent är nu logistikchef. Datorchefen är densamma som vid
tiden för upphandlingen.

[ förlopp ]

Företagets AMACS-system var i slutet av 1980-talet starkt förändrat och
liknade mest ett ”lapptäcke”. Dokumentationen på företagets egna
anpassningar av systemet var dålig och alltför många ”lösa ändar” fanns.

Beslutet att byta system togs av företagsledningen och beskedet kanaliserades
ut i organisationen via avdelningschefen för logistik. Logistiksidan i företaget
motsvarade vid denna tidpunkt 80% av företaget eftersom de flesta
funktionerna föll härunder. Förutom inköp- och materialförsörjning och
kundordermottagning, fanns här även hela produktionen och den tekniska
delen.

Det fanns en ADB-grupp i företaget vid denna tid och i den ingick s k ADB-
samordnare från alla företagets funktioner. Behovet av ett nytt system kom
från hela organisationen i olika utsträckning och detta diskuterades i denna
grupp. Detta var något som mognade fram efterhand.

Inför anskaffandet av ett nytt affärssystem beslutades först att en förstudie
skulle göras. Det var logistikchefens assistent som fick ansvaret för denna.
Han valdes ut eftersom han var logistikchefens närmaste man. Han
konsulterade regelbundet olika personer vid andra funktioner då de hade bäst
kunskap om sitt eget område. Denna förstudie hade som mål att bli ett
beslutsunderlag för ett gemensamt affärssystem för hela företaget. Vissa
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personer på företaget ansåg att förstudien inte skulle klassas som ett projekt
och att det riktiga projektet började i och med att man beslutat sig för ett
system. När detta ”riktiga” projekt startades, fanns en projektledare och 10
delprojektansvariga. Projektledaren var logistikchefen Övriga delansvariga
valdes ut av respektive avdelningschef. Anledningen till att avdelningscheferna
inte blev delansvariga var att den ordinarie verksamheten upptog all deras tid.
Projektet sköttes parallellt med den operativa verksamheten i företaget.

Företaget har en särskild IT-grupp som skapades 1996 och består av två
personer från dataavdelningen, marknadschefen, logistikchefen och
ekonomichefen. Gruppen har till uppgift att vara en instans för nya förslag
och driva handlingarna framåt. En uttalad och klart formulerad IT–strategi
finns inte. Anledningen är att en låg bemanning i företaget som helhet
omöjliggjort allokering av resurser till detta. Däremot är man medveten om
vikten att ha en IT-strategi.

6.2.3 Företag C

Företaget är ett familjeföretag och underleverantör av maskiner inom svensk
verkstadsindustri. Det har 180 anställda och omsätter 190 Mkr. Företaget är
ISO 9002-certifierat.

Företaget hade redan ett datasystem i bruk som mest användes för
administration. Det hade få användare och var dessutom väldigt långsamt.

[ förlopp ]

Företagets gamla system var mycket enkelt som informationssystem och
kunde inte benämnas ”affärssystem”. Det hade en mindre roll i det dagliga
arbetet. Behovet växte fram under tre år då det gamla systemet visade sig vara
otillräckligt. Bytet skulle ha skett tidigare, men lågkonjunkturen gjorde att
företaget av ekonomiska skäl väntade. Ekonomichefen var ansvarig för detta
system.
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7-8 personer var inblandade vid anskaffningen. Fyra från ledningsgruppen och
fyra framtida användare. Det fanns ingen uttalad projektledare även om VD
hade en stark och drivande roll. Företaget anlitade en utomstående konsult för
initieringen och vid de formella delarna av avtalet då valet av system hade
gjorts. Behovsanalysen gjordes av projektgruppen och bestod mest av enkla
baskrav.

Idag har tre av de fyra chefer som ingick vid upphandlingen slutat. VD är
fortfarande densamma. Någon helhetssyn av hur IT–frågor skall hanteras i
form av strategier eller policies finns inte idag, inte heller någon permanent
dataavdelning. Däremot underhåller en utomstående konsult regelbundet
företagets datasystem.

6.3 Upphandlingsprocessen

6.3.1 Anledningen till bytet

Innan man beslutat sig för att byta affärssystem fanns i alla tre företagen ett
incitament, till bytet. För två av företagen var detta incitament av mera teknisk
karaktär, d v s det fanns ingen möjlighet att utveckla eller uppdatera det
system man hade. För varje dag som gick blev systemet mindre lämpat till den
verklighet som rådde och krävde ytterligare anpassningar. I det tredje
företaget, företag A, var det däremot tusenårsskiftet som var den främsta
anledningen till att man bytte. I deras fall var man tvingad att byta omgående
eftersom hela systemet skulle ha slutat att fungera vid årsskiftet 1999/2000.

”Det var sekelskiftet, två siffror som fattades”
ekonomichef, företag A

”Det fanns ingen utveckling, det fanns inga nya versioner och ingen dokumentation.
Systemet fungerade för tillfället men vi var tvungna att se oss om. Om tre år måste vi ha
något nytt!”
logistikchef, företag B
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”Vi hade ju redan ett äldre system i bruk, men det var långsamt och användes inte av så
många. Det visade sig också otillräckligt”
VD, företag C

I företag A gjordes en studie för att bedöma kostnaderna för att modifiera det
existerande systemet till att klara tusenårsskiftet. Det visade sig att denna
summa skulle övergå priset för ett nytt system och man bestämde sig för att
satsa på något nytt.

”Vi gjorde en utvärdering av vad det skulle kosta att modifiera systemet och det skulle bli
dyrare än att köpa nytt”
VD, företag A

”Vi gjorde en studie på vad det skulle kosta att korrigera alla program vi hade och det
visade sig att det skulle kosta ungefär 1.5 miljon”
ekonomichef, företag A

6.3.2 Initiativtagare till bytet

Samstämmigheten om vem som var initiativtagare till bytet skilde sig åt mellan
företagen. I företag A var man slående överens om att det var ekonomichefen
som varit initiativtagare, även han själv. Han hade varit anställd som datachef i
företaget tidigare och jobbar nu som ekonomichef sedan 12 år tillbaka. Han
hade dessutom utvecklat och skräddarsytt det informationssystem företaget
använde innan AMACS köptes.

”Det var ekonomichefen”
VD, företag A

”Att det skulle bli till var väl jag som förde fram naturligtvis”
ekonomichef, företag A

”Ja det kom väl från ekonomichefen att vi skulle börja”
datachef, företag A
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I företag B var man inte lika säker på vem initiativet kom ifrån. Beroende på
vem vi talade med nämndes olika personer som initiativtagare. En bidragande
orsak sades vara att man började med att installera systemet enbart på
ekonomiavdelningen, för att några månader senare införas i övriga
organisationen. Tidsbegreppen var vaga och de inblandade hade glömt exakt
hur länge det var mellan de olika installationerna.

”Jag vet inte riktigt vem det var, men på ett sätt var det väl jag eftersom jag såg problemen
och alla riskerna när man inte riktigt visste någonting. Men det var inte svårt att få de
andra att hänga på”
datachef, företag B

”Det var (logistik) avdelningschefen som var mest drivande. Och där finns ju även 80 % av
behoven”
logistikchef, företag B

”Det går inte att utse en enskild person. Behovet kom från olika delar av organisationen”
teknik- och marknadschef, företag B

I företag C var det ett initiativ som kom från alla eftersom det växte fram
under tre år. Huruvida någon ändå hade haft ursprungsidén framkom inte.

”Alla. Beslutet växte fram under 3 år”
VD, företag C

6.3.3 Ledning och projektgrupp

I företag A och B fanns det utnämnda projektledare inom organisationen. Så
var inte fallet i företag C men där spelade VD en viktig roll. Man använde sig i
företag C av en extern konsult som hjälpte till vid de inledande och avslutande
momenten av upphandlingen. I företag A var det datachefen som valdes till
projektledare. I företag B delades också projektet upp i två delar där den
första delen gällde ekonomisystemet och föll på datachefens bord eftersom
dataavdelningen är underställd ekonomiavdelningen. Den andra delen berörde
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övriga delar av företaget där logistik- och teknikchefen var ansvarig då hans
avdelning skulle komma att bli den största användaren av systemet. När vi i
fortsättningen talar om projektledaren i företag B syftar vi på logistik- och
teknikchefen.

”Den som var huvudansvarig härifrån var logistikchefen. Han var ju största (process)
ägaren av projektet. Den första delen, som var ekonomi, var jag själv ansvarig för.”
datachef, företag B

”Jag var projektledare hos oss. Sedan hade vi en projektledare från Intentia. Vi har även
haft en styrgrupp med VD, ekonomichefen och jag, samt tre från Intentia”
datachef, företag A

[ projektets deltagare ]

Urvalet av personer som skulle delta i projektet från respektive avdelning
gjordes av avdelningscheferna för de i företagen berörda funktionerna. I
företag B hade man sedan tidigare en ADB-grupp med representanter från
företagets alla funktioner. Dessa personer formade den projektgrupp som
bildades.

”För samtliga funktioner i företaget fanns det en ADB-samordnare, så hela företaget fanns
representerat i gruppen och så småningom växte det här behovet så man spred lite ringar på
vattnet och fick gehör från andra delar av företaget och ett visst gehör från företagsledningen.
Ett visst säger jag för att det fanns inget beslut då.”
teknik- och marknadschef, företag B

I samtliga företag fanns få eller inga avdelningschefer representerade i
projektgruppen. I företag C fanns förvisso 4 chefer, men dessa ingick alla i
ledningsgruppen. Detta var självvalt då avdelningscheferna samtidigt måste
sköta den operativa verksamheten.
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”Nej, nästan ingen (avdelningschef ingick i gruppen). Vi ville ha det så för det blir för
mycket fokus annars. Inte för att chefen ser till det utan för att de andra manar fram det.
Tyvärr.”
teknik- och marknadschef, företag B

”Avdelningscheferna har ju inte tid. De måste sköta verksamheten. Det är ju ändå
huvudsaken”
ekonomichef, företag A

”7-8 personer var inblandade i anskaffningen av det nya systemet. Vi var 4 chefer och 4
framtida användare”
VD, företag C

I företag A ingick delprojektansvariga från de olika avdelningarna ekonomi,
fakturering, inköp, planering, kvalitet och försäljning. Urvalet av de personer
som ingick i upphandlingen av affärssystemet skedde på olika sätt i företagen:

”Det beslöts på avdelningsnivå, men det är ju alltid så att det sker en viss påverkan. ”Ja du
Pelle du begriper ju det där, du kan väl ta den där sitsen”. Då blir Pelle lite smickrad och
säger ”Ok, jag gör det”. Men när en grupp får diskutera så blir det oftast så att det blir
någon som är lämplig. Ofta den lämpligaste men (om inte) i alla fall (någon som är)
lämplig.”
teknik- och marknadschef, företag B

”Det var väl sådana som var unga och framåt. Som tyckte att det skulle vara en
utmaning.”
ekonomichef, företag A

”Jag förvissade mig bara om att det var de nyckelpersoner som jobbar mycket på data var
med i utvärderingsgruppen. Jag var själv inte med i denna grupp men jag fick olika
rapporter om hur läget var”
VD, företag A

”Vi hade organiserat det så att vi hade en beslutsgrupp och en projektgrupp. I
projektgruppen ingick de olika delprojektansvariga för olika områden. En hade order, en
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hade fakturering, ekonomi, materialplanering, inköp var två personer, vi ingick då,
tillsammans med datachefen, i den projektgrupp som stod för genomförandet. Sedan fanns
det en beslutsgrupp som bestod av mig, datachefen d v s projektledaren och VD:n. Sedan
var det tre stycken projektledare från Intentia och deras regionchef i Linköping.”
ekonomichef, företag A

”Det är relativt naturligt (att just de blev valda) eftersom på vissa funktioner finns det bara
en som sitter och gör jobbet. Så det var väldigt naturligt”
datachef, företag B

VD och stora delar av ledningsgruppen hade väldigt liten del i det inledande
projektarbetet i både företag A och B. Dessa kom in främst i slutet av
projektet då ett beslutsunderlag arbetats fram och det formella beslutet skulle
fattas. VD deltog också i båda fallen i slutförhandlingarna. Hos företag C hade
VD däremot en nyckelroll över hela tiden som projektet varade.

”Han (VD) är inte den som är insatt i alla detaljer. Han vet ju inte t ex hur ordersidan
gör för att lägga en order. Så det tycker jag inte är konstigt. Han fick ett underlag för att ta
beslut. Jag tror inte det är vanligt överhuvudtaget att VD är inblandad i det praktiska
innan utan det är mer de som har detaljkunskapen”
datachef, företag B

”Vi ville att de som förstår och är mest kunniga på företaget skulle besluta om detta. Det
är ju samtidigt de tyngsta användarna så de måste ju ha den tyngsta rösten om inte andra
intressen som kostnader och sådant kommer in i bilden. Det vore ju idioti om några andra
än de som sitter på kunskapen satt med och tog sådana beslut”
teknik- och marknadschef, företag B

”Jag kom bara in när det gällde själva slutförhandlingen. Den gjorde jag och ekonomichefen.
Själva upphandlingen var i princip klar, så det var mer en beslutsförhandling och att skriva
kontrakt”
VD, företag A

I företag A deltog projektledaren i den grupp som besökte de olika
referensföretagen. I företag B var däremot projektledaren inte med och
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besökte alla företag. Detta överläts åt den ansvarige för förstudien.
Referensföretag är företag som köpt ett affärssystem och går med på att visa
upp det i drift för en affärssystemleverantörs nya kunder. På samtliga
fallföretag hävdade man att dessa besök var mycket viktiga

”Referenserna (företagen) spelar en ganska stor roll då de är en bekräftelse på att det vi tror
är ok. Att det lovar vad det håller också. Det är ju lite av trovärdigheten man ser och en
del lösningar”
ekonomichef, företag A

”Det är jätteviktigt att få se att det fungerar i verkligheten också. Att få höra några
(företag) som är sanningsenliga och berättar hur det är. Kommer man till ett företag där allt
bara är rosenrött så tror man inte på det”
teknik- och marknadschef, företag B

6.3.4 Utvärdering av alternativ

När väl behovet konstaterats och projektgruppen skapats, inledde alla de
undersökta fallföretagen en mer eller mindre omfattande genomgång av vilka
alternativ som fanns att tillgå på marknaden.

Det visade sig att inget av företagen hade några problem att få uppslag till
tänkbara alternativ av affärssystemleverantörer. Reklam kom ständigt och
systemleverantörernas säljare ringde med jämna mellanrum. Detta verkar dock
inte ha påverkat valet av alternativa systemleverantörer särskilt mycket.

”Det (alternativen) luskade vi fram på marknaden. Vi har ju haft kontakt med Intentia
tidigare när vi köpte vårt förra system. Det kom ju reklam också”
ekonomichef, företag A

”Ja det var ju jag själv (som kom med alternativen). Alla har ju öron och ögon utåt med
kontakter. Man jobbar inte så självsvåldigt här utan man har ju dialoger mellan andra
medarbetare. Det stod nog rätt klart för oss att Intentia var åtminstone ett alternativ vi
måste titta på då det låg så nära det system vi kom ifrån rent datormässigt”
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logistikchef, företag B

”Det är inte så svårt. Det kommer dagligen med posten. Eller per telefon eller mail.
Samtidigt när man letar efter något nytt….när du har handen i ett vattenglas och rör den
så blir det ringar och de uppfattas runt omkring.”  logistikchef, företag B

I företag B gjordes ingen ”riktig” förstudie. Alternativ fanns, men dessa
studerades inte speciellt ingående. Framförallt ”la man krutet” på
Intentiasystemet Movex, vilket berodde på att Movex liknade AMACS och
man kände därför igen sig i Movex. Det fanns också ett underhållsavtal med
Intentia som följt med sedan AMACS-tiden. Ytterligare en faktor som angavs
som viktig var tidsbrist. Företaget hann inte göra någon utförligare
kartläggning av de andra alternativen på marknaden.

”…man har inte den tiden att göra en förstudie som man borde göra den för ofta är det ju
så att man har varit sysselsatt innan och en förstudie kräver ganska mycket tid och en
förstudie går vid sidan av den ordinarie verksamheten. Givetvis får den prioritet men livet
går ju vidare trots allt med alla andra problem också.”
logistikchef, företag B

”Vi gjorde ingen förstudie i den bemärkelsen som man läser om i böcker om hur det bör gå
till. Vad vi gjorde i våran förstudie var att till 90 % undersöka hur Movex såg ut.”
logistikchef, företag B

”Vad man kan säga i efterhand vad vi inte har gjort det är i den fas då vi bestämde oss för
något nytt. Vi tittade aldrig på SAP, Concorde, IFS…Vi har inte gjort det. Tiden fanns
knappt. Att sätta sig in i hur de andra fungerar gjorde vi inte fast vi borde givetvis ha gjort
det.”
logistikchef, företag B

”Det fanns andra alternativ. Problemet är att om de var bättre (än Movex) eller ej kan jag
inte svara på då jag inte kände till dem. Jag tror inte det, då skillnaden (mellan de olika
systemen) inte är så väsentlig”
logistikchef, företag B
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Företag A hade också AMACS innan man bestämde sig för att byta ut det
p g a tusenårsskiftet. Dessutom hade man ett utvecklingsavtal med den
dåvarande leverantören, Intentia. Fyra alternativ studerades varav ett
förkastades vid första anblicken eftersom det var tydligt att det inte uppfyllde
de uppsatta kraven. De tre övriga alternativen granskades närmare och
befanns vara relativt likvärdiga.

Eftersom man hade väl upparbetade kontakter och anlitade dem för att
underhålla det befintliga systemet krävdes av medtävlarna att de var klart
bättre på avgörande punkter för att kompensera för den ansträngning det
skulle innebära att anpassa organisationen och vänja användarna vid ett helt
nytt affärssystem. Dessutom kom den datachef man hade inför
upphandlingen av AMACS senast från SAAB i Linköping och kände till de
systemleverantörer som fanns lokalt.

Ett av leverantörsalternativen man hade inför upphandlingen valdes bort p g a
problem med driftssäkerheten, en faktor som också sågs som vital för vilket
alternativ som skulle väljas.

”De (leverantören) gjorde ju bort sig när de demonstrerade för oss. Deras system hängde sig
flera gånger. Vi förstod att det inte var riktigt färdigt”
ekonomichef, företag A

”Har man inte ett tillförlitligt system är det inte mycket att satsa på. Man skall ju leva
med det ganska länge.”
ekonomichef, företag A

Man talade i företag A och B om hur väl Intentias Movex stämde överens
med det gamla AMACS man hade haft tidigare. Man var van vid detta system
och kände igen sig i Movex. Detta gjorde att det fanns en trygghet i ett av
alternativen redan innan man utvärderat alla alternativ.

”Våran gamle datachef, som en gång hade sålt AMACS-systemet till oss, fanns ju hos
Intentia. Det fanns liksom en naturlig röd tråd”
logistikchef, företag B
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”Det var ju för att man kände igen sig. AMACS liknade ju Movex.”
VD, företag A

”Vi hade någonting redan innan som liknade Movex relativt mycket och vi hade då en
relation när vi påbörjade det med Intentia”
datachef, företag B

”Jag sa rätt tidigt att man skall ha en rejäl fördel av att byta till ett annat system. Fördelen
var tvungen att vara stor eftersom man skulle lägga ner mycket extra jobb och så mycket
extra kostnader som det skulle innebäras att byta till något annat.”
datachef, företag B

”Det är som när man byter bil kanske. Har man kört en 240 några år och så provkör
man en Mercedes, SAAB och en Audi så känner du dig ändå mest hemma i en Volvo.
Det var likadant här att när du sätter dig i Movex så känns det mest hemma och medvetet
eller omedvetet med vilja eller icke vilja så blir det ju en viss fördel.”
teknik- och marknadschef, företag B

”Jag var ju lite frälst för den (IFS) men den hade inte lika bra funktionalitet som Movex.
Movex liknande mer det vi hade tidigare.”
ekonomichef, företag A

Företag C hade inte tidigare erfarenhet av de system som undersöktes. I ett
tidigt skede kartlades vilka alternativ som fanns på marknaden. Detta skedde
på olika sätt, genom att studera akademisk litteratur på området, ta kontakt
med företag som nyligen köpt olika system för att få deras synpunkter och
genom att generellt hålla utkik efter vad som var aktuellt på området. Den
dåvarande ekonomichefen var bekant med en person som jobbade för en
systemleverantör och ansåg att detta skulle skapa smidigare kontakter.
Dessutom kände personen väl till företag C:s struktur och speciella behov.
Detta gjorde dock inte att man favoriserade denna leverantör.

”Jag var inte övertygad om någon leverantör från början”
VD, företag C
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I företaget hade man satt upp vissa baskriterier som låg till grund för de
alternativa systemleverantörer man valde. Det var krav som t ex geografisk
närhet, ett ”öppet” system och snabbhet i systemet. Till slut återstod två
leverantörer som ansågs mer eller mindre likvärdiga. Vad som avgjorde var att
den rätta ”känslan” infann sig och att en av leverantörerna visade mer
drivkraft och var uppmärksam på vad företag C krävde.

I samtliga fall valde företagen att studera leverantörer med en stark lokal
representation. Att man just valt systemleverantörer som fanns representerade
i Linköping med omgivning berodde på att leverantörerna skulle tillhöra de
tongivande i branschen snarare än den lokala närvaron. Den ansågs dock som
något positivt som följde med ”på köpet”. Undantaget var företag C som
angav närheten som en viktig faktor.

I företag A och B var generellt sett alla överens på ett tidigt stadium om vilket
system som borde inhandlas. Olika förslag lades fram men när studien hade
gjorts var i princip alla överens. De som hade varit intresserade av andra
system såg hur stora fördelarna var att fortsätta samarbetet med den
leverantör som skötte det dåvarande systemet och rättade in sig i ledet.

”Jag fick uppfattningen att det inte fanns några motsättningar utan alla ville ha det där”
VD, företag A

”SAP kunde man ha tittat på men SAP R/3 hade ju dåligt rykte då och den var ny då
dessutom”
teknik- och marknadschef, företag B

”Det stod ofta i datatidningar. Där tyckte man att IBS var på väg att bli omodernt. Det
påverkade oss lite grand i bakhuvudet”
datachef, företag A

”Vi var en enad klump. Det var ingen som stack ut vad jag kom ihåg.”
datachef, företag A
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I företag C däremot hade främst ekonomichefen invändningar mot det system
som övriga delar av organisationen föredrog. Han höll fast vid att det system
som representerades av den personliga kontakten under hela processen
inklusive när beslutet om upphandling slutligen togs.

[ krav på systemet ]

Samtliga företag hade som grundkrav att affärssystemet skulle vara
standardiserat. Särskilt i företag B ville man undvika att hamna i samma
situation som med AMACS, d v s att bli fast med ett skräddarsytt system som
ingen annan hade och vars modifikationer var unika till och beroende av den
person som gjort dem.

”…det var klart uttalat från början att den här gången skall vi köpa ett standardsystem.
Ett standardsystem! Vi skall inte ha några anpassningar sa vi från början. Det blev inte
så men det var grundtanken: Inga anpassningar! Vi var så trötta på AMACS som enbart
bestod av anpassningar. Det hade vi lärt oss och är det så att vi måste göra anpassningar då
ändrar vi på våran värld istället så långt det går. Finns inte den funktionen skall vi inte ha
den. Vi kör standard.”
logistikchef, företag B

Alla företag hade skapat en diger lista med olika sorters krav de framförde till
systemleverantörerna. I företag C handlade det om en checklista på 200 - 300
punkter som man ville ha svar på från leverantörerna. En grupp på 15
personer deltog i de presentationer som leverantörerna höll, för att få svar på
sina frågor. I företag B:s fall tröttnade nästan systemleverantören och var
tvungen att säga ifrån om att ett beslut måste komma så att affären kunde gå
vidare till nästa skede.

”Den där förstudien var ju ganska lång egentligen. Den var så lång att Intentia tröttnade
på oss av och till. Nu får ni snart bestämma er. Det hände någon gång . ”Vill ni ha reda
på ännu mer nu”. Det hände vid några tillfällen. Fast vi fortsatte att borra tills vi tyckte
att nu ..vi hade tillräckligt grepp. Det är ju en oerhört stor investering. Inte bara i pengar
utan det är ju en förskräckligt massa mantimmar.”
teknik- och marknadschef, företag B
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”Det var väldigt många krav. Alla ansvariga hade ju sina krav. Oftast var kraven att det
skulle vara som förut”
ekonomichef, företag A

”Jag nämnde att vi hade kravspecifikationer. Dessutom fick de (leverantörerna) berätta och
visa hur de uppfyllde de här funktionerna (som skulle beröras i vårt företag)”
ekonomichef, företag A

”Vi är ju lite speciella eftersom vi ville ha ett analyssystem med bland annat spårbarhet och
provdata. Vi skall hitta minsta lilla stålbit, kunna säga att det kommer från den här
batchen från den här leverantören. Det är ju lite speciellt, man kan inte välja vilket system
som helst.”
datachef, företag A

[ de avslutande sonderingarna ]

Efter att utvärderingen av de alternativ som fanns gjorts genom studier hos
referensföretag och systempresentationer av leverantörerna valdes ett system
som studerades ännu närmare. I företag A var det projektgruppen som valde
vilket system som skulle granskas inför eventuell upphandling. Medlemmarna
i gruppen hade under utvärderingarna haft olika favoriter men när beslutet
skulle tas var alla enhälliga om vilket alternativ som var bäst.

”Det (informella beslutet) togs i gruppen med de delprojektansvariga. Vi var enhälliga i
gruppen. Detta satte sig inte strategigruppen emot för de hade överhuvudtaget inte varit ute
och tittat på alternativen”
datachef, företag A

”När studien väl är klar så måste man kunna föreslå (ett alternativ) och att alla står
bakom att detta är rätt (alternativ som valts)”
teknik- och marknadschef, företag B

I företag B rekommenderades tidigt att enbart Movex skulle studeras närmare
i en rapport som utarbetades av logistikchefen. Denna rapport var också
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ledningsgruppens beslutsunderlag. Alternativet som skulle väljas var i princip
redan klart när beslutsunderlaget presenterades.

”Projektet startade i pingst 1995. Då hade jag skrivit färdigt min rapport
(beslutsunderlaget att välja Movex) och i mars –96 så skrev vi kontrakt och den 27:e
augusti samma år startade projektet…”
logistikchef företag B

I företag C visade det sig att den informella kommunikationen utanför
mötesrummet vägde tungt inför valet av affärssystem. De som fortfarande var
tveksamma kunde diskutera under lättare former utanför konferensrummet.

”Jag anser att 50% av besluten togs vid snack bredvid”
VD, företag C

Det formella beslutet om upphandlingen fattades sedan i ledningsgruppen hos
samtliga undersökta företag. Detta var mer av symbolisk karaktär eftersom
beslutsunderlaget tydligt pekade på ett av alternativen. Meningarna är delade
om vilken faktor som spelade störst roll när man beslutade sig för vilket
system som skulle införskaffas. Beroende på vem vi frågade fick priset olika
betydelse, från att vara en av de viktigaste faktorerna till att inte ha någon
större betydelse.

”En bidragande orsak var ju att det blev mycket billigare. Jag kände ju att Movex var det
riktiga för oss i och med det här med kostnader och vad vi skulle få ut av systemet. Vi hade
ju ett utvecklingsavtal med en av leverantörerna. De andra låg likvärdigt eller mycket högre.
Vi skulle alltså få ett likvärdigt eller sämre system dyrare (om vi valde ett annat system)”
datachef, företag A

”Egentligen inte. Det var egentligen användarvänligheten och uppbyggnaden som var
avgörande tror jag.”
ekonomichef, företag A

”Det var också en ekonomisk fråga. Det var ju betydligt billigare för oss att uppgradera”
datachef, företag B
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6.3.5 Företagens syn på affärssystemet

Alla de undersökta företagen var eniga om att affärssystemet spelar en mycket
central roll i den dagliga verksamheten. Det omtalas av samtliga personer som
företagets hjärta och livsnerv.

”En vital roll. Det är företagets hjärta”
VD, företag C

”Vi står och faller med systemet. Om det kapsejsar så skulle ingenting fungera faktiskt.”
VD, företag A

”Det är ju hela vår livsnerv. Vi klarar ingenting egentligen utan det. Vi är helt beroende
av det.”
ekonomichef, företag A

”Ja... när det står stilla går vi ju hem. Efter en dag utan system hittar vi ingenting längre.
Jag kan inte föreställa mig hur det skulle vara. Fantasin räcker inte till.”
logistikchef, företag B

Under våra intervjuer frågade vi också om företagen kände till
konsekvenserna av investeringen samt om de tyckte att den blev vad de
förväntade sig. Då detta faller utanför ramen för vår studie, men svaren var
intressanta, har vi valt att presentera dessa i appendix 2.
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Kapitel 7

A N A L Y S

I detta kapitel presenterar vi våra egna funderingar över de empiriska resultaten med
avstamp i vår teoretiska referensram och vårt kvalitativa perspektiv. Diskussionen kretsar
främst kring de undersökta fallföretagen men vi utvecklar också resonemanget till en mer
generell nivå. Vi utgår från de teorier som presenterades under kapitel fyra och fem. Då vårt
syfte är undersökande och förståelseinriktat används inte alla teorier explicit. De utgör ändå
en viktig del i den förståelse som vår analys bygger på.

Vi har valt att dela upp vårt analyskapitel i fyra delar. I den första ger vi
kommentarer till upphandlingens faser. Vår andra del behandlar de faktorer
som påverkat beslutsprocessen och som vi identifierat utifrån den första delen
av analysen. I den tredje delen diskuteras hur beslut vid investeringar som
denna kan passas in i ett rationalitetsperspektiv. Slutligen resonerar vi kring
några av sambanden i analysen.

7.1 Processen

Vi har delat upp upphandlingsprocessen i sex faser (se figur 12). Under
uppsatsens gång har vi satt oss in i teorier kring upphandlande av affärssystem
och naturligtvis blivit färgade av dessa. De sex faser vi urskiljt är inspirerade
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av referensramen (kap. 5) och stärktes av de empiriska resultat vi fann.
Mönstret var påfallande lika för samtliga fallföretag.

Figur 12: Upphandlingsprocessen utifrån våra empiriska resultat, Källa: Egen

7.1.1 Incitament och initiativtagare

Hickson et al (1986) hävdar att en beslutsprocess tar sin början i ett externt
eller internt incitament. Detta håller vi med om. I två fall ansåg företagen att
den tekniska nivån var otillräcklig då det inte längre fanns vare sig
uppgradering eller support att få till det existerande systemet (externt incitament).
Även det tredje fallet kan hänföras till tekniska aspekter. Millenniumskiftet
gjorde att systemet skulle ha slutat fungera (externt incitament). Däremot tyder
inget av vad som framkom under intervjuerna på att det sistnämnda bytet
hade blivit av om det hade varit möjligt att fortsätta använda systemet bortom
år 2000. Enigheten om vad som var den utlösande faktorn till bytet av
affärssystem var total hos alla vi intervjuade i respektive företag liksom
medvetenheten om att de system man hade var otillräckliga.

I varje företag fanns en person som initierade projektet. I företag A var det
ekonomichefen som satte igång processen och var starkt involverad i
projektet från början till slut. Vi är övertygade om att detta beror på hans
tidigare erfarenhet som datachef inom företaget och att han var mycket
kunnig inom data, t ex hade han utvecklat och skräddarsytt ett av företagets
tidigare informationssystem.

Incitament Skapandet
av grupp

Krav spec.
/ Behovsanalys

Förstudie

Undersöka
marknaden
/ Krav på
leverantör

Utvärdering &
val av en
leverantör

Besluts
underlag

Tillsatt projektgrupp Företagsledningen

Formellt beslut

Informellt
beslut
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Företag B utsåg dåvarande logistikchefen (idag teknik- och marknadschef) att
leda upphandlandet av ett nytt system eftersom hans avdelning var den största
processägaren, d v s de flesta användningsområdena föll under denna
avdelning.

I företag C var det VD som agerade eldsjäl och både initierade och drev
projektet. Ingen anledning gavs till varför, men vi tror det beror på att företag
C är ett familjeföretag som ägs av VD:ns familj. Han kan antas ha starka
känslomässiga intressen i företaget p g a denna personliga relation, utöver
VD-rollen som sådan.

7.1.2 Skapandet av en projektgrupp

I två av företagen valde man till projektledare för upphandlingen en person
som stod initiativtagaren nära. I företag A genom att dataavdelningen ligger
under ekonomichefen. I företag B blev logistikchefens närmaste man ansvarig
för den förstudie som skulle göras.

Delprojektansvariga har valts dels utifrån sitt personliga intresse och dels blivit
rekommenderade av avdelningen eller avdelningscheferna i fallföretagen. Det
har ändå klart framkommit att en viss påverkan skett från avdelningschefernas
sida.

Företagsledningen hade i två företag av tre väldigt lite att göra med hela
projektet fram till beslutsunderlaget var klart. Detta ansåg man självklart då de
inte hade detaljkunskapen om den operationella verksamheten.

Det går inte att komma ifrån att varje delprojektansvarig som representerar sin
funktion i företaget gör det utifrån hur han/hon uppfattar sin arbetsplats. Den
enskildes värderingar och erfarenheter spelar in. Det har inte ur empirin
framgått vilken uppgift de delprojektansvariga hade inom sin avdelning. Från
företag B vet vi att det på vissa funktioner endast fanns en person som då
också var ansvarig för den funktionen i projektgruppen. Men om det finns en
avdelningschef i ett företag kan man också anta att avdelningen består av flera
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personer med olika uppgifter. En avdelningschef har en övergripande roll och
bör därför kunna göra en krav- och behovsanalys som är bättre än en person
som arbetar med endast en uppgift. Vi har konstaterat att få eller inga
avdelningschefer deltog i upphandlingsprocessen.

7.1.3  Kravspecifikationer och behovsanalys

Den krav- och behovsanalys som görs inför upphandlingen av ett
affärssystem riktar sig främst mot den egna verksamheten. Kraven på
systemleverantörerna ställs i nästa skede, som är marknadsanalysen. Företaget
analyserar vad systemet skall beröra och hur dessa funktioner kommer att
påverkas (jfr Anveskog et al, 1984).

I samtliga företag hade man väldigt många krav som kom från de olika
användarna. Det beror antagligen på att användarna har bättre kunskap om
sin specifika arbetsprocess än t ex avdelningschefen. Däremot saknar samma
användare en övergripande bild av avdelningens verksamhet. Vi tror att
kraven dels var av övergripande karaktär och dels på detaljnivå där enskilda
användare från olika funktioner ville att affärssystemet skulle stämma överens
med hans/hennes arbetsprocesser. När vi talar om ”övergripande karaktär”
avser vi krav som gällde för flera avdelningar.

Det framkom inte vid intervjuerna om det var någon som kategoriserade
kravspecifikationerna och omformulerade dem till övergripande krav för olika
verksamhetsfunktioner. Utifrån vad som har sagts under intervjuerna tror vi
inte att så var fallet. En kategorisering av kravspecifikationen kräver antagligen
en viss IT-kompetens hos den person som har detta uppdrag. Han/hon måste
inte bara ha övergripande kunskap om verksamheten utan också god
kännedom om ett affärssystems logik.

I företag A hade de olika delprojektledarna specifika krav från den avdelning
de representerade. Viktigast var ändå det gemensamma kravet på ett
analyssystem för bl a spårbarheten av material och produkter. Skälet till detta
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var att branschen företag A verkar i har höga krav på bl a kvalitetssäkring och
då krävs att man kan spåra produkter.

I företag B var det viktigaste kravet att det skulle vara ett standardiserat
affärssystem man skaffade. De problem det tidigare affärssystemet orsakat i
form av ständiga anpassningar ville de nu undvika. Man var t o m beredd att
ändra de egna affärsprocesserna för att de skulle passa det nya affärssystemet
istället för att göra anpassningar.

7.1.4  Marknadsundersökning

Det är i marknadsundersökningen som företaget ställer sina utslagsgivande
krav på de affärssystem som finns på marknaden. Vissa av dessa krav är lätta
att uppfatta redan på ett tidigt stadium. Exempelvis kan ett system vara för
stort eller för litet för företagets behov (jfr Anveskog et al, 1984).

I de undersökta företagen föll vissa alternativ bort omgående. I företag B t ex
ville man inte ha något egenutvecklat system. Intressant att notera är hur
starkt företagen påverkades av ”vad man hade hört”, både genom media och
kontakter. Eftersom våra intervjuer enbart berörde personer i högre
beslutsposition, kan vi inte uttala oss om huruvida det man ”hade hört” gällde
även för användarna. Vi tror emellertid inte att de personer som på
avdelningsnivå var med och gjorde marknadsundersökningen blev nämnbart
påverkade av denna typ av information utan i högre grad valde utifrån
informationen hos systemleverantörer och referensföretag.

I företag A och B stod det klart redan innan undersökningen börjat att
Intentia var en kandidat man skulle titta på eftersom deras system till stor del
påminde om det tidigare AMACS-systemet. I båda företagen framkom att
vanans makt är stor, eftersom man i Intentias alternativ kände igen sig. Ett
affärssystem är i sig väldigt komplext och svåröverskådligt. Har man som i
företag A och B redan ett affärssystem installerat från en leverantör är
benägenheten att byta system och leverantör mindre. Ett totalbyte innebär
inte bara stora investeringar i mantimmar och pengar, utan också utbildning
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för användarna, nya rutiner och eventuellt anpassningar av existerande
affärsprocesser.

Det verkar alltså som om det i företag A och B redan från början fanns en
benägenhet att välja Intentias Movex och att bedömningen av de andra
systemen inte gjordes på lika villkor. Vi tror att man hade för avsikt att göra
förstudien på ett objektivt sätt men undermedvetet talade mycket redan från
början för en fortsättning med Intentias affärssystem, som alltså mer eller
mindre var en uppföljare till AMACS.

I företag C hade man tidigt avgränsat sig geografiskt och tittade på de lokala
alternativ som fanns. Då inga som helst andra preferenser fanns, förutom att
ekonomichefen insisterade på Intentia som alternativ med hänvisning till den
personliga relationen till en anställd där, hävdade man att den ”rätta känslan”
senare blev en viktig valfaktor. Denna känsla överstiger produkt och företag
och handlar snarare om personkemin mellan människor. För utgången av
beslutet var leverantörens aktivitet och drivkraft av stor vikt.

7.1.5 Utvärdering och val

Litteraturen (Anveskog et al, 1984, Nilsson, 1991) betonar vikten av att vara
på det klara med sin krav- och behovsanalys då man skall att välja bort något
eller några alternativ. Om man i företaget vet vilka problem affärssystemet
skall lösa och hur användningen påverkar verksamheten, sker utvärderingen
på grunder av teknisk karaktär. En central frågeställning i detta läge torde vara
hur väl de kvarvarande alternativen stämmer överens med den egna
verksamheten. Varje del som inte stämmer med företaget måste anpassas och
detta innebär dels merkostnader, dels en modifiering av systemet.

I fallföretagen ville man ha ett standardiserat affärssystem med minsta
tänkbara antal anpassningar för att undvika de problem man haft med tidigare
system. Om det är så att de standardiserade affärssystem fallföretagen
undersökte var snarlika så borde priset varit en avgörande faktor. Skulle
ledningsgruppen tagit över projektet i detta läge och besluta om vilket av
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alternativen man skulle välja kan antas att man skulle besluta utifrån
huvudsakligen ekonomiska grunder. Detta eftersom de inte är inblandade i
den dagliga verksamheten på den nivå där systemet främst används.
Företagsledningen ser snarare till ekonomiska nyckeltal än tillgänglighet och
igenkänning m m.

I valet måste man också ta systemleverantören i beräknande. Kommer han
och hans produkt att finnas kvar på längre sikt? I två av ”våra” företag byttes
som bekant systemet ut därför att leverantören blivit uppköpt och systemet
slutade utvecklas. Hade man vetat detta vid tiden för köpet hade affären
troligtvis inte blivit av. Det är mindre troligt att ett totalt systembyte sker när
ett företag väl köpt och installerat ett affärssystem en gång eftersom förarbetet
generellt är omfattande. Därför kan tyckas att valet borde ske på ett för
organisationen rationellt sätt. Vad vi menar med detta är att utvärdering av
system och leverantör bör ske på objektiva grunder, utifrån klart definierade
faktorer som grundas på en kravanalys med avstamp i den egna verksamheten.
I ett fallföretag sa man uttryckligen detta men menade att tiden inte fanns för
ett sådant tillvägagångssätt. Ett annat företag hade av olika orsaker ingen
möjlighet att allokera tillräckliga resurser för en mer grundläggande studie. Det
framgick tydligt vilken stor insats i form av mantimmar en utvärdering av ett
affärssystem och dess leverantör tar i anspråk. Samtidigt med detta har man
den ordinarie verksamheten att sköta. I större företag finns helt andra resurser
att avsätta för ett projekt av den här klassen och vi tror att en utvärdering kan
förbättras ytterligare om de inblandade i gruppen endast arbetar med
upphandlingsprojektet. I våra fallföretag har inte detta ansetts möjligt.

Beslutsprocessen skall leda fram till att företaget slutligen väljer ett alternativ
framför några andra. Rent teoretiskt skulle ett företag i denna position först
kunna förkasta de av alternativen som sämst uppfyller de krav man har för att
sedan gå vidare i processen med en mer fördjupad bedömning av de
affärssystem som återstår. I detta skede inleds en närmare kontakt med
systemleverantörerna som återstår. Leverantörerna får nu mer i detalj visa hur
systemet fungerar, vilka möjligheter det har och vad företaget kan förvänta sig
av en eventuell upphandling. Den information som framkommer här ligger till
grund för projektgruppens beslutsunderlag.
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7.1.6 Beslutsunderlag

Inför det formella beslutet bör det nu finnas ett huvudalternativ som man
preliminärt har valt. Det innebär att man bestämmer sig för att gå vidare med
och testköra detta alternativ. (Anveskog et al, 1984) I företag B presenterade
förstudien endast ett alternativ för ledningsgruppen. Ingen projektgrupp hade
heller inrättats. Mot bakgrund av detta vågar vi påstå att huvudalternativet
bestämdes av den förstudieansvarige efter spontana konsultationer med
användarna. Det bör påpekas att beslutet var preliminärt och innebar inte att
man definitivt sagt ja till den valda leverantören. Det beslut ledningsgruppen
fattade var härmed enbart av preliminär karaktär. Vi går ett steg längre och
frågar oss om hur ledningsgruppen bedömde investeringen i affärssystemet?
Såg man affärssystemet som något som bara måste finnas där för den dagliga
driften eller funderade man något över om denna investering kunde innebära
några strategiska fördelar? Vi återkommer till denna diskussion i avsnittet ”en
paradox?”.

Som man kan se i figuren i inledningen till detta kapitel (figur 12) har vi valt att
skilja det formella beslutet från det informella. Företags B:s fall har beskrivits
ovan. I företag A rekommenderade projektgruppen i sitt beslutsunderlag ett
system som styrgruppen inte satte sig emot. Detta då styrgruppen varken hade
besökt systemleverantörerna eller sett systemet i drift. Även i detta fall var
beslutet informellt fattat redan då underlaget kom till ledningsgruppen.

Vi tror att det faktum att beslutet växer fram efterhand beror på
organisationens storlek. I ett mindre eller medelstort företag har man alla
inblandade aktörer runt omkring sig dagligen. Den informella
kommunikationen som t ex vid lunch, kaffemaskinen eller andra tillfällen
påverkar individen då han/hon formar sin åsikt om olika alternativ.
Ledningsgruppen har en nära kontakt med projektgruppen och i vissa fall är
delar av ledningsgruppen med i hela upphandlingsprocessen. Möten och
rapporter som fortlöpande tillkommer företagsledningen påverkar onekligen
denna. Man ser åt vilket håll vinden blåser redan i inledningsstadiet.
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7.2 Faktorer som påverkar beslutprocessen

Under arbetets gång har vi identifierat faktorer som verkar ha spelat en viktig
roll för beslutprocessen. Vi har kategoriserat dessa som externa och interna
beroende på om de framträder inuti eller utanför organisationen. Faktorerna
är de som tydligast framträtt i fallföretagens beslutsprocess. Vi har själva valt
de faktorer som tagits med men begreppen härrör från de teorier vi behandlat
i den teoretiska referensramen.

Det är viktigt att betona att dessa faktorer svårligen kan brytas ut ur sitt
sammanhang och studeras enskilt. De överlappar varandra och deras inbördes
relation kan diskuteras. Vi kommer inte att göra någon djupare analys av
denna inbördes relation utan poängterar bara att vi är medvetna om den. Vi
har ändå valt att försöka studera varje faktor i ett eget sammanhang.

7.2.1 Externa faktorer

De externa faktorerna är omvärldsfaktorer som spelar in på företaget som
helhet och påverkar affärsprocesserna med aktörer i företagets omgivning.
Därmed blir de också faktorer att ta hänsyn till vid beslutsprocessen. Rivett
(1980) identifierade det lokala samhället, nationen, ägarna, konkurrenter,
arbetskraft, leverantörer och kunder som externa faktorer som påverkar
företaget. Vi har endast kunnat belägga att hänsyn till leverantörer och kunder
har inverkat på beslutsprocessen. Framför allt har hänsyn till kunden påtalats
som viktigt att ta hänsyn till vid anskaffande av affärssystem. Detta ligger i
linje med Preeces (1995) teori om att en IT-strategi är önskvärd för att utnyttja
den integrerande potentialen mellan företag.

[ kunder ]

Det är framförallt i företag som är underleverantörer till en eller två
dominerande kunder som denna faktor kan spela in på beslutsprocessen.
Många företag inom tillverkningsindustrin idag kräver att underleverantören
anpassar sitt system för att passa in i deras verksamhet. Kraven ökar på
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kvalitetssäkring och spårbarhet och med hjälp av affärssystemet kan man idag
härleda varifrån alla delprodukter i en slutprodukt kommer. Detta var
angeläget för samtliga fallföretag.

Ett bra exempel på närmare samarbete är bilindustrin som har integrerat sina
underleverantörer i affärsprocessen. Idag kan man på timmen veta när
komponentleveranser skall komma från en leverantör. Underleverantörens
produkter genomgår en inregistrering i lagerdatorsystemet som med hjälp av
streckkoder vet exakt var och när produkten finns på plats i lagerhyllan. Detta
är ett exempel på Supply Chain Management i praktiken som i sin tur är en del av
företagets affärssystem.

[ leverantörer ]

När vi tidigare behandlat leverantörer i analysen har de definierats som
affärssystemleverantörer. Följande diskussion kommer emellertid att handla om
företagets leverantörer av varor och tjänster i den ordinarie verksamheten.
Dessa kan påverka beslutsprocessen påverkas eftersom man i företaget kan bli
tvungen att anpassa sitt informationssystem till rådande förhållanden hos
leverantören. Även det är mindre troligt att en leverantör i någon större
utsträckning kan påverka ett företags val av affärssystem, finns det ändå
exempel på sådana situationer, t ex där produkten eller råmaterialet
produceras av få, stora leverantörer. Dessa kan insistera på att kunden
anpassar delar av sitt affärssystem för att passa in med deras system.

Vid intervjuerna med ett av fallföretagen sades att spårbarhet var en viktig
funktion hos ett system eftersom branschen som helhet hade höga
kvalitetskrav. Detta gällde såväl kunder som leverantörer.

7.2.2  Interna faktorer

De interna faktorerna är sådana som respondenterna gett uttryck för och som
kan existera inom en organisation. Sådana faktorer är extremt komplexa att
härleda då de ofta är av känslig karaktär. Det handlar om ”saker man inte
säger öppet”, oskrivna regler och värdeladdade termer. Ett exempel på en
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värdeladdad term är ordet kompetens. Påståendet ”Han/hon har inte den eller den
kompetensen” kan tolkas som att den personen är inkompetent.

Dessa faktorer är oftast av slaget individ/grupp-situationer som rör
interaktionen mellan människor och hur individen agerar i grupp.

[ makt ]

Maktaspekten genomsyrar hela beslutsprocessen och påverkar genom detta
övriga faktorer. Maktbegreppet påverkas emellertid i sin tur av de andra
faktorerna också. Det kan t ex vara så att den som besitter stor kunskap om
IT och affärssystem får stort inflytande på beslutsprocessen. Formell makt
verkar vara mindre viktigt för besluten vid anskaffning om den inte
kombineras med kunskap på området. Enligt vad som framkom i vår
undersökning har det spelat mindre roll vem som hade den formella makten
under upphandlingsprocessen eftersom utvärderingar och många beslut
delegerats ner i organisationen. VD, som är den som har störst inflytande i
företagen (jfr Mintzberg, 1983), har i samtliga fall utom ett spelat en
tillbakadragen roll och kommit in på slutet av processen för att bekräfta valet
av affärssystem. I det fall VD spelade en aktiv roll handlade det om ett
familjeföretag där vi tror att han i egenskap av medlem av ägarfamiljen spelar
en aktiv roll i företagets dagliga verksamhet.

Ekonomichefen spelade en viktig roll i företag A men vi tror främst det
berodde på att han var mycket insatt på området. De som haft störst
inflytande när det gäller vilket system som skulle väljas verkar i företag A ha
varit de dagliga användarna. I företag B spelade projektledarens högra hand en
avgörande roll eftersom han fick i uppdrag att mer eller mindre på egen hand
göra en utvärdering av vilket system som borde införskaffas. Hans
rekommendation följdes utan att ifrågasättas när ledningen senare tog beslutet
att skriva kontrakt med Intentia.
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[ kunskap ]

Vi ser två aspekter på kunskap i beslutsprocessen vid upphandling: kunskap
om verksamheten och kunskap om IT och affärssystem. Kunskap om
verksamheten definierar vi som att ha ett övergripande perspektiv på
företagets verksamhetsområde.

Genomgående tycks personer med stor kunskap om och intresse för
datasystem ha fått stort utrymme i processen att välja ett nytt affärssystem.
Initiativtagarna har alla varit intresserade av IT–frågor, speciellt i företag A
och C var detta tydligt. Vi tror att kunskaper/intresse har haft en avgörande
betydelse för att just de tog initiativet till ett byte av system. Här tycks alltså
kunskapsfaktorn ha spelat en avgörande roll för vilka som var med och
bestämde vilket system som skulle väljas. Det faktum att alla de drivande
personerna hade olika bakgrund tycker vi ytterligare stödjer detta argument.

Det är svårare att entydigt uttala sig om projektledarna ur ett
kunskapsperspektiv. Visserligen valdes datachefen i företag A till
projektledare, men hans kompetens verkar snarare ha legat på en teknisk nivå
än insikt i hur systemet skulle fungera i verksamheten. I företag B valdes
projektledaren med motiveringen att hans avdelning var den som skulle
påverkas mest av det nya systemet snarare än att han hade störst kunskap om
datasystem i företaget. I företag C utsågs ingen projektledare. Kunskaper om
verksamheten har definitivt varit mer framträdande än kunskaper om IT och
affärssystem när det handlar om val av projektledare.

Ledningsgrupperna har spelat en mycket undanskymd roll när det gäller att
uttala sig om vilket system som bör väljas med motiveringen att användarna är
de som bäst vet vilket system som är lättast att arbeta i. De har emellertid inte
den övergripande helhetssynen på verksamheten. Här ser vi klara likheter med
Falk & Olve (1996) resonemang där de hävdar att företagsledningen delegerar
ner ansvaret eftersom man betraktar beslut rörande IT som stödfunktioner
snarare än strategiska.
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[ relation ]

Med begreppet relation avser vi främst hur relationer mellan personer och
intressegrupper inom företaget påverkat beslutsprocessen. Det kan även gälla i
kontakten med utomstående aktörer som systemleverantörer och övriga
leverantörer och kunder. När vi talar om personlig relation talar vi om den
enskilde individens relation till någon annan person eller grupp men inte
enbart ur ett yrkesmässigt perspektiv. Det kan även handla om att man känner
varandra, bor grannar, är medlem i samma förening etc.

Det är svårt för oss att göra en djupare analys av hur de personliga
relationerna påverkade beslutsprocessen eftersom vi inte haft möjligheten att
följa företagen tillräckligt lång tid för att kunna skapa en djupare förtroende
situation mellan oss och intervjupersonerna (jfr diskussionen i Intervjuavsnittet,
kap. 3). Några generella utsagor om denna faktor anser vi oss dock kunna
presentera:

Gemensamt för våra fallföretag var att man hade låg personalomsättning.
Detta tror vi inneburit att man utvecklat och fördjupat arbetsrelationen som
härmed blivit djupare med tiden. Med stöd i våra teorier kan man därför anta
att relationen blivit allt informellare i företagsledningen (jfr Sjölund, 1979). Alla
känner varandra sedan lång tid tillbaka. I en situation när en projektgrupp skall
skapas och man som i våra fallföretag föreslagit personer till poster, frågar vi
oss hur pass rationellt avdelningschefernas val har varit? Är det så att man
alltid väljer den mest lämpade för uppdraget, eller tar man hänsyn till
personliga preferenser?

I en motsvarande situation där någon i beslutsposition har en personlig
relation till en aktör utanför den egna organisationen, t ex hos en
affärssystemleverantör (vilket var fallet i fallföretag B och C), kan detta spela
in på individens preferenser.

Det har visat sig att vikten av ”den rätta känslan” spelat in i fallföretagens
upphandlingsprocess. Det innebär att personkemin mellan säljare/köpare
måste stämma. En bra relation bygger på att en eller flera personer fungerar
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”på samma våglängd”. Om en individ bygger sina valpreferenser utifrån en
personlig relation är detta agerande då rationellt?. Han/hon bygger då sitt val
på en relation som är bunden till den specifika personen hos
affärssystemleverantören och inte nödvändigtvis till produkten. Detta riskerar
att minska objektiviteten i utvärderingen av de alternativen man har.

[ vana ]

Människan verkar ha ett motstånd mot förändring men accepterar den oftast
när man väl genomfört den. Det är alltid lättare att hålla kvar vid gamla rutiner
och gå i gamla hjulspår. Detta överensstämmer med Preece (1995) som anger
rädsla för det nya och det okända som en orsak till motstånd mot IT i en
organisation. I våra fallföretag fanns på vissa håll ett naturligt motstånd till
bytet men när systemet väl var på plats hade man svårt att förstå hur man
tidigare klarat sig utan dessa förändringar.

Vanefaktorn framgick tydligast ur våra empiriska resultat. Vi menar att vanan
hos användarna kan vara ett hinder i beslutsprocessen eftersom man
motsätter sig förändringen och vill ha det alternativ som är mest likt det som
redan finns. Det alternativet är inte nödvändigtvis det mest lämpade för
företaget.. Det har ju klart framgått i två av fallföretagen att det faktum att
man kände igen sig i ett av affärssystemen har spelat in på beslutsprocessen. I
företag B så pass mycket att beslutsunderlaget i ett tidigt skede enbart
grundade sig på detta alternativ. Detta påvisar hur starkt vanan kan påverka
beslutsprocessen.
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Figur 13: Externa och Interna faktorer som påverkar beslutsprocessen i en organisation, Källa: Egen

7.2.3 Påverkas företaget eller individen?

Beroende på om de påverkande faktorerna är externa eller interna påverkas
individen i olika utsträckning (se figur 14). Externa faktorer påverkar företaget
som helhet och dess relation till omvärlden. Individen blir snarare indirekt
påverkad av dessa förhållanden. I första hand berör de företaget som helhet
men individen måste anpassa sig efter dem som en konsekvens av företagets
relation med omvärlden. Han/hon kan inte följa en handlingslinje som
motstrider de krav som de externa faktorerna ställer för fortsatt interaktion
med företaget.

Interna faktorer har en direkt påverkan på individen då de kommer inifrån
företaget och innebär också att han/hon i högre grad kan påverka de beslut
som skall tas. Här kan individen begränsas eller styras av det som händer inom
gruppen till följd av hur de andra gruppmedlemmarna agerar. En person med
mycket makt, eller hög kompetens, kan redan inledningsvis styra gruppen mot
en av honom/henne vald handlingslinje.

Företag B:s kunder finns inom bilindustrin som är mycket krävande
beträffande kvalitet, snabbhet och leveranssäkerhet. Om de hade krävt av
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företag B att de skulle ha en särskild funktion i sitt affärssystem skulle detta ha
påverkat företag B:s beslutsprocess vid upphandlingen av affärssystemet.
Oavsett om en individ med stark påverkan haft invändningar om detta, skulle
han/hon tvingats rätta sig efter denna externa faktor.

Beträffande de interna faktorerna, har de påverkat gruppens val då vissa
personer varit mer framträdande än andra i kraft av sin kunskap, maktposition
och personliga framtoning. I företag C talade ekonomichefen starkt för
Intentias system till följd av en personlig relation. Trots detta blev det som
VD ville då han hade en starkare ställning både formellt och informellt.

Figur 14: Direkt och indirekt påverkan på beslutsprocessen, Källa: Egen

7.3 Beslutsprocessen och rationalitet

Det har redan i teorin (Simon, 1988) konstaterats att ingen kan agera
fullkomligt rationellt eftersom man aldrig kan ha full kunskap om
konsekvenserna av handlingsalternativen och oftast inte vet om alla alternativ
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har övervägts. Däremot kan individen ta beslut utifrån sitt vetande, sina
värderingar och sin information. Detta kallas i rationalitetsteori (Simon, 1988)
för subjektiv rationalitet. I de företag vi undersökte var man medveten om det
stora utbudet av affärssystem, men konstaterade att det varken fanns tid eller
resurser att granska alla alternativ.

Den ordinarie verksamheten har naturligtvis varit det väsentliga för de företag
vi undersökt. Denna har hela tiden prioriterats. Det är i små och medelstora
företag helt enkelt för dyrt och för tidskrävande att låta personer med för
verksamheten viktiga befattningar sätta allt åt sidan för ett dylikt projekt.
Bland ”våra” företag var grundligheten olika när det gällde att undersöka vilka
alternativa system som fanns. Både företag A och C gjorde besök hos
referensföretag och hade överläggningar med flera leverantörer. Hos företag B
inriktades ansträngningarna tidigt på att närmare undersöka endast ett system.
I en sådan jämförelse framstår inte företag B som särskilt rationellt, även ur ett
subjektivt rationalitetsperspektiv.

Görs en klassificering av handlandet enligt Hargreaves-Heap (1993)
uppdelning i instrumentell, procedural och expressiv rationalitet konstaterar vi
att inget av våra företag entydigt kan indelas i ett av dessa postulat. Deras
resonemang verkar vara en blandning mellan instrumentell och expressiv
rationalitet. Man har vidtagit en rad åtgärder för att uppnå målet att få ett väl
fungerande affärssystem och exempelvis gjort en kravspecifikation följd av en
marknadsanalys. Samtidigt kan hävdas att tillvägagångssättet alla gånger inte
varit så grundligt trots att alla företag sagt att ett affärssystem var centralt för
verksamheten. Detta stämmer överens med teorin om expressiv rationalitet
där målet är det viktiga men tillvägagångssättet inte betonas i lika hög grad.

7.4 Avslutande kommentarer till analysen

Små och medelstora företag av den typ vi har undersökt kan beträffande sin
IT-mognad placeras i fas två av fyra i Cash Jr et al’s (1992) gradering. Detta
betyder att man vet vad affärssystemet innebär för verksamheten men att det
ej ännu blivit integrerat med företagets långsiktiga utveckling. En anledning
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kan vara avsaknaden av en klart formulerad IT-strategi vilket gör att
investeringar i IT baseras på enskilda händelser. Falk & Olve (1996) hävdar att
detta beror på att den grundläggande kunskapen om företagsekonomiska
förhållanden gällande IT är låg på ledningsnivå. Detta har vi funnit klara
belägg på i vår studie.

Avsaknaden av en IT-strategi och det faktum att man fattar beslut baserat på
enskilda händelser gör att personer i ledande position som besitter stor
kunskap om och är vana att arbeta med IT har möjlighet att starkt påverka
beslutsprocessen.

Den eller de personer som i hög grad besitter de interna påverkningsfaktorer
vi identifierat i vår modell påverkar starkt den beslutsfattande gruppens övriga
medlemmar. Denna individ kan genom sin påverkan slå an tonen för de
övriga medlemmarna i gruppen som med stor sannolikhet anammar
hans/hennes preferenser och gör dem till sina egna. Detta resonemang står i
kontrast till Moscovici & Faucheux (1972) som hävdar att det snarare är
gruppen som styr individen.

[ en paradox? ]

Alla företag definierade affärssystemet som något livsviktigt. Liknelse gjordes
med kroppens hjärta, lungor och nervsystem. Trots detta framkom att inget av
företagen hade någon klart definierad IT-strategi eller
informationsförsörjningsstrategi vare sig på lång eller kort sikt. Det var på det
stora hela användarna som rekommenderade vilket system man skulle skaffa
utifrån sina behov och preferenser. Ledningsgruppen tog beslut utifrån
användarnas rekommendationer och utgick från att dessa var riktiga.

Jämför man tillvägagångssättet med utvecklandet av en affärsstrategi skulle
förfarandet med största sannolikhet bli omvänt. Affärsstrategin är
företagsledningens uppgift och användarna jobbar sedan utifrån dessa mål och
visioner.
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”IT är inte vår huvudsyssla” framkom under intervjuerna. Det är förvisso sant,
men hur ser man då egentligen på IT i verksamheten? Vi tycker det framgår
tydligt att företagen inte ser affärssystemet som en strategisk resurs, eftersom
de heller inte anser sig behöva en IT-strategi. För att återknyta till Falk &
Olves (1995) terminologi verkar det som om företagen främst ser systemen
som rationaliserande och i viss mån beslutsstödjande snarare än
konkurrensförändrande.

En liknande situation kunde tidigare identifieras i flygindustrin där tills för
något år sedan de s k e-marknadsplatserna, främst Business to Business,
ansågs vara något som inte gick att applicera på denna industri. Idag har både
Boeing och Airbus väl fungerande och effektiva B to B-portaler som fungerar
och som är en strategisk resurs. Det kan hävdas att vår jämförelse sker mellan
storleksmässigt vitt skilda företag i olika branscher, men poängen är hur man
ser på användningen av IT och affärssystem och hur bilden kan förändras.
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Kapitel 8

S L U T S A T S  &  D I S K U S S I O N

I detta kapitel kommer vi att sammanställa våra slutsatser utifrån denna studie. Vi
kommer även att diskutera kring eventuell fortsatt forskning inom detta område.

Vårt syfte med uppsatsen var att med utgångspunkt i upphandlingsförfarandet
av affärssystem ge en bild av den bakomliggande beslutsprocessen och förstå
vilka krafter som påverkat den. I detta kapitel redovisar vi de slutsatser vi
dragit med utgångspunkt i detta syfte och avslutar med egna reflektioner och
förslag till fortsatt forskning.

8.1 Vårt bidrag

Alla medverkande företag har gått tillväga på liknande sätt i sin upphandling.
Förloppet har tagit sin början i ett incitament och startats av en initiativtagare.
Man har analyserat den egna verksamhetens krav, för att sedan undersöka
vilka alternativ som finns på marknaden. En utvärdering av alternativen har
sedan följts av ett beslutsunderlag och ett formellt beslut. Dessa stadier har vi
undersökt mer ingående för att utröna vad det är som har skett i
organisationen och på vilka grunder beslut tagits. Utifrån vad som
framkommit av granskningen av beslutsprocessen har vi identifierat sex
faktorer som generellt påverkar hela beslutsprocessen från början till slut.
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Faktorerna kan indelas i externa och interna beroende på varifrån de
härstammar. Externa faktorer påverkar företaget som helhet och endast i
mindre grad individ och grupp. Individen blir emellertid indirekt påverkad av
dem eftersom de begränsar hans/hennes möjlighet att välja handlingslinje när
det gäller beslut. De interna faktorerna verkar direkt på individ och grupp och
ger större möjlighet att påverka (jfr figur 14, avsnitt 7.2.3).

Som externa faktorer har vi identifierat kunder och leverantörer. Interna faktorer
är makt, kunskap, relation och vana. Våra resultat tyder på att de interna
faktorerna är klart viktigare för beslutsprocessen än de externa. Kunder och
leverantörers roll har varit begränsad men beroende på omständigheterna kan
de få stor betydelse genom att ställa krav på att affärssystemet skall ha vissa
egenskaper, särskilt gäller detta för stora kunder. Speciellt kunskap om IT och
vana i betydelsen igenkänning har spelat en avgörande roll för
beslutsprocessen.

De beslutssituationer vi har identifierat i kapitel 7.1 är specifika för våra
fallföretag. Beroende på omständigheterna kan man förmodligen urskilja både
fler och färre stadier i upphandlingen. Vi tror dock att de interna och externa
påverkansfaktorer som vi funnit kan generaliseras till alla upphandlingar av
affärssystem i små och medelstora företag i svensk verkstadsindustri. Det kan
emellertid inte uteslutas att det finns fler faktorer som påverkar
beslutsprocessen än de vi funnit.
Företagsledningens roll i beslutsprocessen förefaller främst vara att effektuera
de önskemål användarna uttrycker. Vissa nyckelpersoner i ledningsposition
som har kunskap om och vana av IT spelar dock en nyckelroll och påverkar
genom detta och sin formella position starkt beslutsprocessen. Avsaknaden av
en IT-strategi och klara handlingslinjer att ha som riktmärken gör att dessa
personers inflytande ytterligare förstärkts.

Om man ansluter sig till Simons (1988) rationalitetsperspektiv, vilket vi gjort,
och betraktar beslutsprocessen utifrån detta har fallföretagen agerat som
subjektivt rationella. Graden av rationalitet skiljer sig åt och det är inte möjligt
att göra en generalisering. Man kan också diskutera på vilket sätt företagen
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varit rationella. Vi tycker den samlade bilden deras beteende tyder på att de
varit instrumentellt och expressivt rationella.

8.2 Reflektioner

I de företag vi undersökt var insikten om vad som kunde uppnås med ett
affärssystem och IT i allmänhet liten. Man kan fundera över hur resultatet
hade sett ut om det funnits en klart formulerad IT-strategi. Hade lednigens
roll varit mer framträdande? Hur påverkas beslutsprocessen generellt om IT-
kompetensen i företagen hade varit högre? Sker en förskjutning i de olika
interna och externa faktorerna? Vi tror att systemet även i mindre företag
kommer att spela en allt större roll som integrerat affärsstöd. Därför kommer
dessa företag i framtiden att behöva en större insikt i hur affärssystemet bättre
kan utnyttjas för att uppnå strategiska fördelar.

I de företag vi har undersökt har användarna ställt krav på systemet utifrån
sina behov. Ledningen har sedan beslutat om vilket system som skulle
upphandlas utifrån dessa krav. Vi tror att företag skulle tjäna på att göra en
tydligare indelning i operationella och strategiska frågor. De operationella
frågorna är i så fall användarnas behov. De strategiska frågorna behandlas av
företagsledningen och skulle kunna handla om vilken affärsnytta man önskar
uppnå med systemet och den övergripande nyttan med IT för affärsstrategin.
Med detta lämnar vi med varm hand över till framtida forskare på området.
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Appendix 1 - Intervjumall

•  Formalia
- Namn, tjänsteställning, ledningsgruppen eller ej. Hur länge har du

arbetat i företaget? Vilket företag kommer du senast från?

•  Berätta lite om hur det gick till när bestämde er för att skaffa ett nytt
affärssystem?

- Vilken var den huvudsakliga anledningen/utlösande faktorn?
Utveckla

- Vem kom på idén/initiativtagare? Kan du utveckla/varför?
- Vem hade ansvaret för projektet? Utveckla/varför?
- Vilka personer var inblandade? Utveckla/varför?
- Vilken person var viktigast för idén om ett anskaffande?

Varför?
- Vad hade ni för mål med införskaffandet av ett nytt system?

Utveckla
- Uppfattade alla i gruppen att detta var huvudskälet? Fanns

andra åsikter?
- Vilka förväntningar hade du på ett nytt affärssystem? Utveckla
- Anser du att leverantören förmedlade dessa förväntningar

inför köpet?

•  Hur definierar du ett affärssystem?

•  Vilka alternativ fanns till det system som valdes?
- Vem föreslog dessa alternativ? På vilka grunder? Utveckla
- Upplevde du eller någon annan att något eller några av dessa

alternativ var de enda tänkbara? Hur utvärderade ni systemen?
- Kände du till konsekvenserna av respektive alternativ

(ekonomiska, strukturella, inlärningsmässiga)? Tror du någon
annan gjorde det?

•  Hade ni erfarenhet från affärssystem innan ni bestämde er för att skaffa
det system ni använder idag?

•  När systemen hade utvärderats, hur togs beslutet?
- Vilken var din spontana reaktion när beslutet tagits?
- Vad var det som fick er att besluta er just för denna produkt?

Utveckla
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•  Vilken roll spelar systemet för företagets helhet?
- Var detta den tänkta rollen när upphandlingsidén föddes?

Resonerades det om detta

•  Hur mäter ni nyttan av affärssystemet?
- Var det så ni avsåg mäta nyttan när systemet skulle skaffas?
- Positivt eller negativt överraskad vad gäller mätbarhet av

nyttan?

•  Blev resultatet av investeringen vad ni förväntade er? Om inte, varför?

•  Vilken är din inställning till IT i affärsprocessen? Har den förändrats? Om
JA, varför?

•  Berätta lite om företagets
- Affärsidé, kunder, företagskultur, arbetssätt, hierarki
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Appendix 2 – Fallföretagens reflektion över resultatet

Under våra intervjuer ställde vi frågan om fallföretagen kände till
konsekvenserna av investeringen. Svaren blev varierande.

”Det gjorde vi (såg konsekvenserna) och det absolut billigaste var ju det vi köpte nu då vi
hade ett utvecklingsavtal tidigare med Intentia”.
ekonomichef, företag A

”Jag vill minnas att jag fick kostnadsinformation. Då är det ganska lätt. Det är så stort
risktagande att köra in ett sådant här system”.
VD, företag A

”De konsekvenser man kunde se klart var att Intentiaalternativet skulle ge minst jobb”.
datachef, företag B

Hos företag A och B fanns stor tidigare erfarenhet av informationssystem i
form av AMACS. Båda företagen var medvetna om den vitala roll ett nytt
system skulle få i verksamheten eftersom också AMACS-systemet hade haft
en central roll. I företag C hade man däremot inte väntat sig att systemet
skulle bli så viktigt.

”Ja, och den rollen spelade också det gamla systemet”.
VD, företag A

”Det visste vi ju, för vi hade ju det gamla systemet.”
ekonomichef, företag A

Investeringen var inte helt till belåtenhet på något av företagen. Däremot
visste man att system av denna storlek är så komplexa att problem alltid följer
med implementeringen. På det stora hela var man nöjd med vad som
åstadkommits men hade synpunkter på områden som de ansåg kunde ha
betonats, både av dem själva och av leverantören, t ex utbildning av användare
och antalet fel i systemvaran.



 

98

”Ett sådant här system är så komplext så man alltid räknar med en viss del problem”
teknik- och marknadschef, företag B

”Ja det blev det, sånär som på lite knorr.”
VD, företag A

”Vi skulle sätta upp fler övergripande mål och inte bara ett antal mindre baskriterier.
Framförallt hade underhållskostnaderna för systemet granskats närmare”
VD, företag C

”Ja inte till hundra procent. En del av problemen togs inte omhand på rätt sätt i rätt tid
och en del av problemen är fortfarande inte korrigerade”.
teknik- och marknadschef, företag B

”Ja delvis vet vi inte för vi har inte undersökt, men vad gäller den föreställningen som vi
hade om hur det skulle fungera. Njaee.. Vi visste möjligtvis inte att det var ett så stort
system. Man kan lätt gå vilse. Det tog väldigt lång tid och tar fortfarande väldigt lång tid
att lära sig alla parametrar”
logistikchef, företag B

Utifrån detta drogs olika lärdomar om vad som kommer att beaktas nästa
gång ett affärssystem eller en liknande investering görs.

” …börja med en ordentlig specning om vad vi skall och inte skall ha. Sedan måste jag
nämna anpassningarna en gång till. Tidsplaneringen är viktig. Att anslå resurser. Det är
alltid svårt i små- och medelstora företag. I ett större företag kan man lättare allokera”
teknik- och marknadschef, företag B

” Det viktigaste är ju att stämningen är något sånär bra mellan teamen från oss och
leverantören och att man har en ordentlig plan att jobba efter”
VD, företag A

”Man gjorde många onödiga anpassningar. Anpassningar ligger ju dessutom utan för
avtalet så varje anpassning kostar ju pengar”
VD, företag A
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