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Sammanfattning 

Vårt intresse för verksamhets- och systemutveckling har växt fram under vår studietid, 
då vi fått kunskap om att en av utvecklingstyperna har en mer prioriterad roll vid ett ut-
vecklingsarbete. Efter att ha läst en del artiklar blev vi även intresserade av att jämföra 
vilka faktorer samt vem som är beslutstagare vid utveckling av organisationer i den stat-
liga och privata sektorn. Detta för att se vilka eventuella skillnader respektive likheter 
det finns mellan dem.  

Syftet med denna studie är att hitta de faktorer som är avgörande vid val att prioritera 
verksamhetsutveckling respektive systemutveckling. Samt att skapa en djupare förståelse 
för en organisations tänkande vid utveckling och hur utvecklingen skall genomföras. 

Vi valde i denna studie att genomföra en kvalitativ studie där vi började med att tillägna 
oss relevant teori som förklarar och fördjupar läsaren i vad verksamhets- och systemut-
veckling är. Vidare utformade vi intervjufrågor utifrån vår problemformulering. Inter-
vjufrågorna skickade vi ut till olika organisationer inom både den statliga och privata 
sektorn i Jönköpings län.  

Utifrån den teori vi tillägnat oss och de svar vi fick in vid intervjuerna genomförde vi en 
analys som vi sedan kunde dra slutsatser från. Slutsatserna består av de faktorer som vi 
önskade få fram genom denna studie och presenteras i en matris. Detta för att det ska 
vara lättare för läsaren att få en överblick över våra slutsatser. Genom matrisens upp-
byggnad besvarar den vår problemformulering väldigt bra. Matrisen är uppbyggd enligt 
följande, den delar upp organisationerna i de två förut nämnda kategorierna, privat och 
statlig. Den skiljer även på faktorer för verksamhets- och systemutveckling samt vem 
som är beslutstagare. 
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Abstract 

Our interest for organizational change and system development started to grow during 
our time of studying, at that moment knowledge that one of the two development types 
is more preferred throughout a development work arouse. After reading some articles 
we found an interest for comparing what factors and who the decision maker is at a de-
velopment work for organization within the private sector and government-owned sec-
tor. This comparison is made to distinguish the possible differences respective resem-
blance that exists between them.   

The purpose of this study is to find conclusive factors when prioritizing organizational 
change and system development work respectively. Creating a deeper understanding for 
the way organization’s think when performing development work and how this should 
be accomplished. 

We choose to conduct a qualitative study for this thesis, where we started to take in ap-
propriate theories, which will explain and give the reader a deeper understanding for 
what organizational change and system development work is. Further we formulated the 
interview questions from our research questions. The interview questions where send to 
different organisations within both the private sector and government-owned sector 
within Jönköping’s county.   

From the theory we took in and from the answers we received from the interviews we 
conducted an analysis and after that we draw conclusions. The conclusions consist of 
the factors that we did wish to obtain through this study and the conclusions are pre-
sented in a matrix. The matrix will make it easier for the reader to gain an overview over 
our conclusions. Through the matrix structure we will answer our research question in 
an excellent way. The structure of the matrix is as follows, it divides the organizations 
into the two categories mentioned previously, private and government-owned. It does 
also divide the factors by organizational change and system development work together 
with who the decision maker is. 
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1 Inledning 

Detta kapitel kommer att behandla bakgrunden till uppsatsen, en problemdiskussion och leda fram till syf-
tet med uppsatsen. I kapitlet finns även definitioner av systemutveckling och verksamhetsutveckling.  

1.1 Bakgrund 

En organisation är en medvetet koordinerad social enhet, med en jämförelsevis identifier-
bar gräns, vilken arbetar på ett förhållandevis kontinuerligt underlag för att uppnå ett all-
mänt mål eller en uppsättning mål (Hedman & Kalling, 2002). 

En organisation består ofta av två delar, verksamheten och informationssystemet. Verk-
samheten är själva organisationens processer och systemet är en teknisk del som stödjer 
processerna (Hugoson, Hesselmark & Grubbström, 1983). Systemutveckling kan ses som 
en del i verksamhetsutveckling, men vi väljer i denna uppsats att särskilja dem och se dem 
som två separata delar. Detta beror på att vi anser att det hade varit väldigt svårt att genom-
föra vår tänkta studie om de två delarna ses som en enhet.  

För att klargöra vad vi syftar på med verksamhetsutveckling i denna uppsats följer här en 
definition av begreppet:  

Utvecklingen sker ur ett långsiktigt och/eller ett kortsiktigt perspektiv vilket syftar 
till att generera balans inom processerna, mellan processerna och mellan processer-
na och organisationens övriga system och sammansättningar (Ljungberg & Larsson, 
2001).  

Med stöd av denna definition anser vi att verksamhetsutveckling innebär att organisationen 
gör någon typ av utveckling för att effektivisera verksamhetens processer.  

Människan är en del av verksamhetsutvecklingen, hon har här en stor betydande roll för 
om hon inte skulle vara delaktig skulle verksamheten inte fungera. Människan är den som 
fullgör verksamheten.  

När vi pratar om systemutveckling syftar vi egentligen på utvecklingen av informationssy-
stem eller som det också heter, informationssystemutveckling. Men eftersom det är en rela-
tivt lång benämning använder vi oss fortsättningsvis av ordet systemutveckling. Systemut-
veckling kan definieras på många olika sätt, men för att skapa en enhetlig uppfattning av 
begreppet i denna uppsats har vi valt följande definition:  

Informationssystem är en typ av system som syftar på att samla in, bearbeta, lagra, 
överföra och presentera information. När det pratas om informationssystem så kan 
den mänskliga delaktigheten innefattas eller ej (Andersen, 1994a).  

Vi väljer att inte innefatta människan eftersom vi endast är intresserade av att se den tek-
niska delen av informationssystemet. Vi anser att människan är användare av den tekniska 
delen av informationssystemet.   

Under vår studietid har vi läst diverse kurser som behandlat verksamhetsutveckling och sy-
stemutveckling. Via dessa kurser har vi fått kunskap om att verksamhetsutveckling och sy-
stemutveckling påverkar varandra under en utvecklingsfas, men att en av dem har en mer 
prioriterad roll. Detta har väckt ett intresse för en djupare förståelse för vad som styr valet 
att utveckla.  
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Idag finns det litteratur som talar om vad som styr en organisation till att utvecklas vidare, 
men på grund av bristande dokumentation om vad som får en organisation att prioritera 
verksamhetsutveckling respektive systemutveckling skapas ett intressant område som vi vill 
undersöka vidare. Med att prioritera menar vi att de båda utvecklingstyperna sker parallellt 
men att organisationen väljer att lägga mer vikt på den ena eller den andra. Detta eftersom 
det kan finnas ett behov av att lägga mer resurser på en av dem för att nå önskat resultat.  
När en organisation väljer att genomföra en systemutveckling så genererar detta att även en 
verksamhetsutveckling sker, men vid val av verksamhetsutveckling behöver det inte medfö-
ra systemutveckling (Shanks, Seddon & Willcocks, 2003).  

Det finns olika typer av verksamheter att studera avseende nämnda problem. För att få en 
tydligare problemidentifiering finner vi att det kan vara av betydelse att jämföra den statliga 
och privata sektorn. Detta eftersom den statliga och den privata sektorn anses jämförelsevis 
olika inom olika områden, speciellt i fråga om hur mycket finansiella medel de har att spen-
dera och hur de ska fördelas samt hur organisationen styrs (Lind, 2002). Vi anser att det 
kan förekomma en del skillnader när det gäller val av system samt utvecklingsmetod, efter-
som dessa kan variera kraftigt i funktionalitet och pris.  

I samhället pågår dagligen diskussioner där statliga och privata sektorn ställs mot varandra, 
exempelvis löner och styrning av organisationer (Forssell, 2005 & Lind, 2002). Vi har läst 
en artikel skriven av Lindström (2007) som framhäver detta. Artikeln diskuterar att Sveriges 
kommuner och landsting vill att regeringen skall ha en tydligare politisk styrning över hur 
IT-samhället ska utvecklas. Meningen är dock inte att regeringen skall styra i detalj vad gäll-
er IT-samhällets utveckling, utan bara i de frågor som kräver politiska ställningstaganden. 
Politiska ställningstaganden kan komma att behövas inom områden så som bedömning av 
förändringar i samhället för att motverka segregation och utanförskap, samt vilka finansie-
ringsmodeller som kan vara lämpliga och fungera bra på lång sikt för att finna en säker IT-
infrastruktur. När dessa politiska ställningstaganden är utredda skall teknikerna inom den 
statliga sektorn kunna arbeta efter dem (Lindström, 2007).  

Artikeln påvisar att den statliga sektorn vill låta sig styras när det gäller utvecklingen av IT-
samhället och detta anser vi kunna vara en skillnad gentemot den privata sektorn.  

1.2 Problemdiskussion 

Ska en organisation anpassa systemet efter verksamheten eller verksamheten efter syste-
met? Detta är något som vi frågar oss och vi har funnit en del forskning inom området som 
kommer att beröras i kapitlet ”Teoretisk referensram”. Det är alltid en lika intressant fråga 
eftersom förändringar sker hela tiden och påverkande faktorer kan förändras, falla bort el-
ler tillkomma. 

Molin (1991) säger att idag förekommer det allt oftare att organisationer köper in olika ty-
per av system för att utöka och/eller effektivisera sin verksamhet, men de förstår inte alltid 
innebörden med detta. Han påstår även att verksamheten måste förändras till viss del och 
utvecklas tillsammans med implementationen av ett system. Organisationer som expande-
rar ser inte alltid att utvecklingen består av både verksamhetsutveckling och systemutveck-
ling. Detta kan medföra problem så som att vissa rutiner saknas i verksamheten och då or-
sakar lägre effektivitet gentemot det nyimplementerade systemet. Ett annat problem som 
kan uppstå är om en organisation endast anpassar verksamheten efter systemet utan att 
göra ändringar i systemet. Om ändringar av denna typ inte görs, kan organisationen förlora 
tidigare nyttjade rutiner, på grund av att systemet inte stödjer dessa (Shanks, Seddon & 
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Willcocks, 2003). På grund av ovan nämnda problem anser vi att det är viktigt för organisa-
tioner att förstå att verksamhetsutveckling och systemutveckling sker parallellt, dock priori-
teras oftast en av utvecklingstyperna. Vid prioriteringen finns det en risk att den icke priori-
terade utvecklingstypen hamnar i skymundan. Detta kan leda till att organisationen inte når 
det mest gynnsamma resultatet. Vad som avgör vilken utvecklingstyp som skall prioriteras 
är någonting organisationer får bedöma utifrån sitt eget utvecklingsbehov. Vi anser att det 
går att identifiera individuella faktorer för varje specifik organisation så som exempelvis ut-
vecklingsbehov. Dessa bör styra valet av prioriterad utvecklingstyp. När organisationer väl-
jer att utföra någon typ av utveckling kan de ta hjälp av att jämföra sig med andra organisa-
tioner. De bör dock ta hänsyn till att faktorerna kan skilja mellan och inom olika organisa-
tionsområden samt att storleken av organisationen kan vara av betydelse. Faktorerna kan 
även skiljas åt mellan den statliga och den privata sektorn eftersom dessa sektorer styrs av 
olika riktlinjer och finansiella medel.  

Vi kommer nu att formulera specifika problem utifrån denna problemdiskussion och syftet 
kommer att vara att först och främst besvara huvudfrågan som är fastställd i problemfor-
muleringen. Underfrågorna kommer vi att besvara utifrån den insamlade empiri som är av 
relevans.  

1.3 Problemformulering 

För att kunna genomföra denna studie har vi fastställt en huvudfråga och två underfrågor; 

• Vilka faktorer påverkar beslutet en organisation tar vad gäller val att prioritera verk-
samhetsutveckling respektive systemutveckling vid expandering och effektivisering? 

 
– Vilka eventuella skillnader respektive likheter finns det mellan faktorerna 

inom den statliga och den privata sektorn? 
– Vem eller vilka i en organisation tar beslutet om vilken typ av utveckling 

som ska prioriteras?  
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att identifiera faktorer som påverkar valet av att prioritera 
verksamhetsutveckling respektive systemutveckling. Därutöver att få en djupare förståelse 
om en organisations, statlig eller privat, tänkande gällande att expandera, effektivisera samt 
utvecklas och hur detta skall genomföras.  

1.5 Avgränsning 

Vi anser att organisationer som under de senaste fem åren har genomfört verksamhetsut-
veckling och/eller implementerat någon typ av system är intressanta för vår studie. I studie 
har vi valt att avgränsa oss även geografiskt och då enbart inriktat oss på organisationer i 
Jönköpings län. Vi vill undersöka organisationer i olika storlekar för vi tror att storleken 
också har en viss betydelse. 

De frågor vi ställer oss i uppsatsen är formulerade utifrån ett organisationsperspektiv. Vi 
väljer att se det från organisationens synvinkel eftersom det kan vara olika organ som kan 
vara beslutsfattare. Genom detta hoppas vi på att få fram information som de beslutfattan-
de organen i organisationer kan relatera till och använda sig av. Vi vill skapa en informativ 
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matris över faktorerna som styr valet att prioritera respektive utvecklingstyp. Detta för att 
organisationer ska få hjälp och vägledning när de ska ta beslutet om vilken utvecklingstyp 
de bör prioritera. Varför vi inte väljer att se det ur exempelvis en verksamhetsutvecklares 
eller en systemutvecklares perspektiv beror på att då skulle resultatet spegla endast ett syn-
sätt och det är inte det vi vill uppnå. Vi vill visa på alla faktorer för respektive utvecklings-
typ. 

1.6 Intressenter 

Organisationer inom den statliga och privata sektorn, där det idag eller i framtiden finns ett 
intresse av att utveckla och förbättra processer och system, anser vi vara intressenter av 
denna uppsats. Detta för att det kan vara intressant för dem att bilda sig en uppfattning om 
hur andra likartade organisationer går tillväga. Även verksamhetsutvecklare och systemut-
vecklare kan vara intressenter till denna uppsats, då det kan vara av betydelse för dem att 
veta vilka de avgörande faktorerna är vid val av utveckling.  

En annan tänkbar grupp av intressenter är forskare inom disciplinen informatik. Det kan 
vara intressant då de kan bygga vidare på studien och skapa information som är djupare 
och mer omfattande.  
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2 Metod 

Kapitlet kommer att innefatta vårt valda tillvägagångssätt och ett alternativt tillvägagångssätt samt att ka-
pitlet hanterar frågan om representativitet. 

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Kunskapskaraktärisering innebär att fastställa vilken typ av kunskap som ska utvecklas 
(Goldkuhl, 1998). Det finns många olika kunskapsformer och vi finner speciellt två av in-
tresse för vårt valda tillvägagångssätt, kategoriell kunskap och normativ kunskap.  

Kategoriell kunskap är den kunskapsform som de andra kunskapsformerna är beroende av. 
Vid studier av världen måste vi begreppsliggöra den, detta genom att dela in den i olika ka-
tegorier av företeelser. Kategoriell kunskap ingår i alla andra typer av kunskap men den kan 
även ses som en egen kunskapsform som eftersträvas vid kunskapsutveckling. Att klargöra 
och definiera begrepp är ett nödvändigt medel för annan kunskapsutveckling men kan 
ibland vara ett kunskapsmässigt egenvärde (Goldkuhl, 1998).  

Den normativa kunskapen är en så kallad vägledande kunskap, denna form av kunskap ta-
lar exempelvis om hur en organisation bör göra eller agera i olika situationer. Det är regler, 
riktlinjer, råd och föreskrifter för handlande i de olika situationerna. En normativ sats har 
följande form: Om B önskas att uppnå så utförs handlingen A. Exempel på normativ kun-
skap är olika metoder och modeller för verksamhetsutveckling och systemutveckling 
(Goldkuhl, 1998). 

Dessa är intressanta för vår studie då den kategoriella kunskapen kommer att ligga som en 
grund för att ge läsaren likvärdiga förkunskaper inom uppsatsområdet. Den tänkta studien 
kommer att sammanställa empirin och resultera i normativ kunskap i form av en matris.  

För vårt alternativa tillvägagångssätt finner vi dessutom en tredje kunskapsform av rele-
vans; den förklarande kunskapsformen. Detta beror på att det alternativa tillvägagångssättet 
skulle kunna vara en mer kvantitativt studie som genom hypotestestning kommer att gene-
rera ett mer statistiskt mätbart resultat.   

Förklarande kunskap är precis vad det låter som, denna form av kunskap talar om varför 
något är och sker på ett visst sätt. Kunskapen uppger orsaker, grunder, skäl eller förutsätt-
ningar till något utfall. Förklarande kunskap uppvisas många gånger i traditionell hypotes-
form, om A föreligger så leder det till B. Utveckling av förklaringskunskap sker oftast vid 
en undersökning i syfte att pröva om ett hypotetiskt samband finns (Goldkuhl, 1998). 

2.2 Vårt valda tillvägagångssätt 

När en forskningsstudie genomförs kan forskaren gå tillväga på många olika sätt. Vi är i 
behov av att jämföra sekundärdata med primärdata i vår uppsats för att försöka finna svar 
på vår problemformulering.  

Våra sekundärdata kommer att bestå av redan befintlig litteratur. För att finna relevanta 
källor har vi valt att tillägna oss olika teorier och synsätt genom att göra en litteraturstudie. 
Detta för att kunna kartlägga vilka teorier som finns angående de två begreppen, verksam-
hetsutveckling respektive systemutveckling. Vår grundtanke var att finna litteratur som be-
rör båda begreppen utifrån vår synvinkel, men vid inledande litteratursökning upptäckte vi 
brist på denna typ av dokumentationen, därav valde vi att dela på dem.  
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Vår studie kommer att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod. Detta på grund av att 
vi vill finna huvudsakliga faktorer samt egenskaper som styr val av att prioritera respektive 
utvecklingstyp samt att få en djupare förståelse för människors uppfattningar.  

Våra primärdata kommer att vara ett resultat från en undersökning av hur det ser ut i verk-
ligheten. Dessa data kommer vi att samla in genom att genomföra intervjuer med olika or-
ganisationer som under de senaste åren har implementerat någon typ av system och/eller 
genomfört någon form av utveckling. Vi kommer inte att ha möjlighet att intervjua alla 
dessa organisationer genom personliga kontakter, därför väljer vi att genomföra intervjuer 
via e-post. Intervjuerna kommer att vara baserade på strukturerad frågeställning med öppna 
frågor eftersom att denna form hjälper oss att samla in samma typ av information från alla 
respondenter. Fördelarna med denna struktur är att alla respondenter kommer att få sam-
ma frågor i samma ordningsföljd. Intervjuerna kommer att vara informantintervjuer och 
respondentintervjuer. Detta beror på att respondenterna kanske inte alltid medverkat vid 
själva utvecklingen. 

Den information vi får in inom respektive del ska vi sedan analysera och jämföra för att se 
eventuella skillnader och likheter mellan teori och verklighet. 

2.2.1 Alternativt tillvägagångssätt 

Ett alternativt tillvägagångssätt skulle kunna vara att göra en kvantitativ studie, där studien 
går ut på att analysera och skapa ett statistiskt resultat. Informationen från analysen skulle 
kunna utnyttjas för att klargöra och beskriva varför beslutet om prioriterad utvecklingstyp 
tas. En hypotes skulle då skapas som innefattar ett antal antagna faktorer. Därefter skulle 
hypotesen testas mot information som samlats in genom en enkätundersökning. Resultatet 
skulle bli att förkasta eller acceptera hypotesen. I enkätundersökningen skulle svaren vara 
standardiserade, vilket innebär frågor med ett visst antal svarsalternativ att välja mellan.  

Att använda den kvalitativa metoden skulle innebära att vi skulle behöva kontakta fler or-
ganisationer än vad den kvalitativa metoden kräver och vad tidsramen tillåter, samt att detta 
skulle innebära att vi skulle vara tvungna att begränsa vår problemformulering.  

2.2.2 Kvalitativ respektive kvantitativ forskningsmetod  

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är metodiska angreppssätt. Skillnaden mel-
lan dessa är hur vi använder oss av siffror och statistik (Holme & Solvang, 1997). Kvalitati-
va forskningsmetoder handlar om att karaktärisera och att hitta egenskaper eller framträ-
dande drag hos en företeelse (Repstad, 1999). Holme och Solvang (1997) säger att genom 
att använda kvalitativa forskningsmetoder samlar forskaren in information för att få en 
djupare förståelse av företeelsen som undersöks. Den kvalitativa metoden behandlar tolk-
ningar och fördomar, låter objektet styra för att få representantens information, inte forska-
rens. Syftet med kvalitativa forskningsmetoder är att undersöka människors uppfattningar, 
föreställningar, tolkningar och värderingar (Holme & Solvang, 1997).  

Kvantitativ forskningsmetod däremot är datainsamling i form av mätning (Lundahl & 
Skärvad, 1999). Informationen är mer formaliserad och strukturerad i en kvantitativ forsk-
ningsmetod och forskaren har stor kontroll över respondentens svar. Den kvantitativa 
forskningsmetoden är oberoende av vilket tillfälle då forskningsstudien utförs och består 
mestadels av siffror, tabeller och kurvor. Syftet är att få fram hur ofta en företeelse upp-
kommer och hur vanligt det är (Holme & Solvang, 1997).  
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Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder har ett gemensamt syfte vilket är att få en 
bättre förståelse för samhället, grupper, människan och hur institutioner handlar och på-
verkar varandra. Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan 
forskaren få en starkare tillit till analysen. Detta eftersom kvalitativa och kvantitativa forsk-
ningsmetoder stärker varandra, en svaghet hos den ena metoden kan kompletteras av den 
andra metoden (Holme & Solvang, 1997). 

2.2.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie ska vara en analys av en litteraturgenomgång. Den tillägnade kunskapen 
ska med hjälp av denna metod innefatta forskningsprocessens samtliga steg med väl plane-
rade och väl begränsade frågeställningar (Andersen, 1994b).  

2.2.4 Genomförande av litteraturstudie 

Litteraturstudien började med att vi läste i den kurslitteratur som vi har från tidigare kurser, 
för att se om vi kunde hitta någon relevant information där och för att hitta bra sökord. 
När inte kurslitteraturen gav mer började vi söka på skolans bibliotek och i de databaser 
som finns tillgängliga där. Vi hade då funnit ett antal sökord som vi ansåg vara bra men in-
såg ganska snart att dessa inte gav så mycket information som vi hoppats på. Vi utvidgade 
då vår sökning med andra sökord men de gav oss ingen information som vi ansåg vara re-
levant för vår studie och därför har vi valt att inrikta oss på specifik litteratur gällande teori-
er om verksamhetsutveckling respektive systemutveckling. Vi hittade en del litteratur som 
kunde ge oss relevant information och dessa hade ett synsätt som vi kunde relatera våra 
uppfattningar till. Eftersom att ingen studie genomförts tidigare gällande utvecklingsfaktro-
rer är teorin om dessa idag begränsade och därav begränsningen för vår teoretiska referens-
ram.   

2.2.5 Intervjuformer   

Att få tag på information genom intervjuer är en metod där information erhålles genom att 
en forskare ställer frågor till en person eller går in i en dialog med personen. Den person 
som blir intervjuad kallas oftast i vetenskapliga sammanhang för respondent (Lundahl & 
Skärvad, 1999).  

Enligt Holme och Solvang (1997) kan en intervju utföras i en kvalitativ eller en kvantitativ 
form. Vid dessa intervjuformer får respondenterna samma information om vad forskaren 
vill veta, men i den kvantitativa behöver inte informationen uppfattas och betyda samma 
sak för alla, den kan uppfattas mycket olika. Den kvantitativa intervjuformen är mer sty-
rande, forskaren utövar mer styrning över frågorna och svaren från respondenten. Medan 
en kvalitativ intervju liknar mer en vardaglig situation och ett vanligt samtal, där responden-
ten påverka samtalets utveckling. Forskaren utövar en så liten styrning som möjligt på re-
spondenten. Huvudsyftet med en intervju är att forskaren vill veta mera om eller få mer in-
formation om en företeelse som undersöks, för att bättre kunna förstå företeelsen (Holme 
& Solvang, 1997). 

De säger även att det finns olika typer av intervjuformer bland annat respondentintervju 
och informantintervju. Respondentintervju är när respondenten själv är delaktig i den före-
teelse som undersöks. Informantintervju är däremot när respondenten står utanför den fö-
reteelse som undersöks, men som har mycket att säga om ämnet. Att använda sig av infor-
mantintervjuer kan vara bra då forskaren inte kan få tag i den respondent som hon/han 
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egentligen vill intervjua. Det kan bero på olika skäl så som dödsfall, oförmåga att tala för 
sig själv eller att den information forskaren söker inte går att få tag på genom en direkt in-
tervju (Holme & Solvang, 1997). 

När forskaren valt intervjuform, finns det även olika typer av frågeformuleringsstrukturer 
som kan vara avgörande för hur intervjun kommer att genomföras bland annat strukturerat 
frågeformulär (Holme & Solvang, 1997). Andersson (2001) menar att i en strukturerad frå-
geformulering är frågorna och ordningsföljden förutbestämd. Frågorna måste ställas exakt 
enligt den förbestämda ordningen under intervjun. Med strukturerade frågeformulering kan 
intervjusituationen bli hämmad och möjligheten till att få en naturlig kontakt och naturligt 
samtal med respondenten kan bli svårt (Andersson, 2001). Det positiva däremot kan vara 
att svaren blir lättare att koda och analysera (Holme & Solvang, 1997).  

Andersson diskuterar även öppna och stängda frågor. Öppna frågor är när frågorna är 
formulerade så att det inte finns några färdiga svar eller svarskategorier att välja mellan. 
Huvudsyftet med öppna frågor är att respondenten själv skall fundera ut sitt svar och fors-
karen i efterhand måste tolka svaren. Fördelen med detta är att forskaren inte styr eller be-
gränsar respondentens svar. Stängda frågor bör undvikas eftersom det innebär att forskaren 
med hjälp av frågorna styr respondenten på ledande spår för att få fram det forskaren vill få 
information om (Andersson, 2001). 

2.2.6 Utformning av intervjuformulär 

För att få in empiri från olika organisationer har vi valt att utforma ett intervjuformulär. In-
tervjuformuläret finns i bilaga 3. 

Vi har valt att dela in intervjufrågorna i tre delar; ”bakgrund”, ”utveckling” och ”nytta av 
forskningsresultat”. Detta för att ge oss och respondenten en tydligare översikt över frå-
gorna. Frågorna som ligger i ”bakgrunden” är för att vi ska kunna kategorisera dem efter 
organisationsområden och storlek och få en kortfattad uppfattning om organisationen. I 
delen ”utveckling” är frågorna formulerade så vi med hjälp av svaren ska kunna identifiera 
de faktorer som påverkar valet av att prioritera verksamhetsutveckling respektive systemut-
veckling och vem beslutsfattaren är. Vi vet sedan tidigare vilka organisationer i vår studie 
som är statliga och vilka som är privata och kan på så vis dela in dem i dessa två sektorer 
och genomföra en jämförelse. För att få en uppfattning om hur relevant vårt studieresultat 
är för organisationer idag har vi valt att ställa ytterligare två frågor under delen ”nytta av 
forskningsresultat”.   

2.2.7 Intervjugenomförande  

Då vi väljer att genomföra våra intervjuer via e-post kommer vi att kontakta organisatio-
nerna med en förfrågan (se bilaga 2) om de vill delta i studien eller inte. Med denna förfrå-
gan kommer vi att bifoga vårt intervjuformulär. Detta för att organisationerna ska kunna ta 
ställning till om de är lämpliga studieobjekt och för att kunna besvara våra intervjufrågor 
direkt om de väljer att delta. Fördelen med detta är en förkortad svarstid.  

När organisationerna besvarat våra intervjufrågor kommer vi att bifoga originalsvaren i 
uppsatsen genom att lägga dem i som bilagor (se bilaga 4 och 5). Vi kommer att skapa en 
sammanfattning av originalsvaren som kommer att presenteras i empirikapitlet, detta för att 
ge läsaren en mer lättläst empiri. Originalsvaren från organisationerna kommer vi inte att 
korrigera vare sig i bilagorna eller i sammanfattningen, mer än vad som behövs för att ano-
nymisera organisationerna. Vi har valt att anonymisera organisationerna för att inte avslöja 
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eventuell känslig information som kan påverka organisationernas konkurrenskraft och 
marknadsposition. 

I analysen kan vi komma att behöva göra vissa tolkningar av organisationernas svar. Dessa 
kommer tillsammans med analys av teori att leda till slutsatser som kan ge svar på vår pro-
blemformulering.  

2.3 Urval 

Syftet med undersökningen är att kunna skapa och etablera ett ramverk över vilka faktorer 
som påverkar val av prioriterad utvecklingsmetod. Eftersom intervjuerna kommer att ske 
via e-post skulle organisationerna kunna finnas belägna över hela landet, men vi väljer att 
börja med att intervjua organisationer i Jönköpings län. Denna avgränsning för att uppsat-
sens tidsram är begränsad. Om empirin skulle generera för lite information kommer vi att 
söka information utanför Jönköpings läns gränser. Organisationerna som vi anser vara av 
intresse är organisationer som under de senaste fem åren har genomfört någon form av ut-
veckling, verksamhetsutveckling och/eller systemutveckling.  

Eftersom vi i vår uppsats vill jämföra den statliga och den privata sektorn så väljer vi i urva-
let att dela in de organisationer som vi kommer att intervjua i dessa två kategorier. Vi tror 
också att det kan finnas skillnader mellan organisationer beroende på deras storlek och väl-
jer därför att kategorisera dem även efter detta. Storlek mäter vi i antal anställda efter en 
EU-definitionen gjord av Nutek, Verket för näringslivsutveckling. SMF/SME, små medel 
företag/small medium enterprise (Randen, 2005): 

Företag: Antal anställda: 

Mikro 0-10 

Små 11-50 

Medel 51-250 

Stor 250- 

Tabell 2.1 – Definition av SMF/SME 

 

Vi hoppas på att få undersöka organisationer i alla dessa olika storlekar och de båda sekto-
rerna, men vi inser att det kan vara svårt. Vi har därför bestämt att sätta ett minimum på 
det sammanlagda antalet organisationer vi hoppas få information från, vilket är tio stycken. 
Vi anser att det kan finnas en risk för att studien kan komma att uppnå en viss mättnad. 
Med mättnad menar vi att studierespondenterna efter ett tag kanske inte kommer att gene-
rera någon ny information till våra slutsatser. Detta kan bidra till att vi vid analys inser att vi 
inte behöver uppnå svar från tio organisationer utan kan nöja oss med ett mindre antal. 

2.3.1 Utfall och bortfall 

Utifrån vårt urval hittade vi 42 stycken organisationer, dessa organisationer består av 10 
stycken statliga och 32 stycken privata organisationer. Innan vi tog kontakt med organisa-
tionerna visste vi att någon typ att bortfall skulle kunna förekomma. Detta på grund av att 
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organisationerna eventuellt inte genomfört någon typ av utveckling inom de senaste fem 
åren eller att organisationerna inte ansåg sig ha tid eller intresse för att medverka i vår stu-
die. Vi vet och förväntar oss även att en del svar på vissa frågor kommer att utebli, detta på 
grund av att respondenten eventuellt inte vet svaret eller inte kan svara på grund av organi-
sationens policy. Utifrån de 42 organisationerna som vi tog kontakt med fick vi 9 stycken 
som deltog och 33 stycken som valde att inte delta. 

Holme & Solvang (1997) förklarar att studier med enkät- eller intervjuundersökningar alltid 
får någon typ av bortfall. De olika typer av bortfall som kan förekomma är variabelbortfall 
och enhetsbortfall. När en del av frågorna i en enkät eller intervjuundersökning inte besva-
ras av respondenten förkommer variabelbortfall. Enhetsbortfall däremot förekommer när 
en respondent inte deltar i undersökningen av olika skäl.  

Variabelbortfall förekom i vår studie då vissa av de organisationerna som deltog inte svara-
de på alla frågorna. Detta variabelbortfall påverkade inte vår empiri insamling i någon stör-
re grad eftersom variabelbortfallet dock inte blev större än förväntat. 

Enhetsbortfall förekom i vår studie då de organisationer som inte deltog tackade nej eller 
inte svarade alls. De organisationer som tackade nej ansåg att de inte hade tid och/eller in-
tresse att delta. En del organisationer ansåg även att de inte var lämpliga för vår studie. Till 
de organisationer som inte svarat skickade vi ut vårt e-post brev, bilaga 2 med våra intervju-
frågor bifogade en andra gång, se bilaga 3. Detta bidrog till att vi fick in ytterligare några 
organisationer som deltog men även organisationer som tackade nej. Slutresultatet blev att 
22 stycken tackade nej och 11 stycken som inte returnerade något svar. 

Eftersom utfall bara blev nio stycken deltagande organisationer kommer detta påverka vårt 
resultat och dess generaliserbarhet till viss del.  

2.4 Representativitet 

För att en uppsats ska vara representativ ska den uppfylla vissa krav t.ex. reliabilitet och va-
liditet. Dessa krav måste också vara uppfyllda för att göra en möjlig generalisering trovär-
dig.  

2.4.1 Teoretisk representativitet – källkritik 

En teoretisk referensram är enligt Lundahl och Skärvad (1999) framtagen av sekundärdata. 
Eftersom den redan består av insamlad information som återanvänds är det viktigt att ha 
ett kritiskt förhållningssätt till dess källor. Källorna som sekundärdata använder sig av kan 
vara ofullständiga, vinklade eller baserade på tveksamma urval, därför bör en forskare utsät-
ta sina källor för källkritik innan källan används. Källkritik innebär att källorna granskas 
från grunden och att forskaren sedan går vidare till de sekundärkällor som är av intresse för 
att försäkra sig om att källan är rimlig och sann (Lundahl & Skärvad, 1999).  

2.4.2 Empirisk representativitet – reliabilitet och validitet 

När insamling av empiri sker måste hänsyn tas till begreppen reliabilitet och validitet. Be-
greppen visar på hur representativ den insamlade informationen är. Detta är viktigt för att 
skapa en så förtroendeingivande uppsats som möjligt. Reliabilitet är begreppet som be-
handlar om resultatet är återupprepbart och om det är pålitligt, medan validitet behandlar 
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huruvida informationen är giltig och mäter det som var avsett att mäta (Holme & Solvang, 
1997). 

Reliabilitet beskrivs av Lagsten (2005), det redogör för om forskningen är återupprepbar, 
om olika forskare får samma resultat vid olika tillfällen. För att förstärka reliabilitet är det 
viktigt att precist redogöra för den process och det beslut som genererar forskningens kun-
skapsbidrag. Holme och Solvang (1997) menar att undersökningen kan få hög reliabilitet 
om olika och oberoende mätningar av en och samma företeelse ger samma eller på ett un-
gefär samma resultat. Det är svårt att undvika att fel uppstår vid insamlingen av informa-
tion och det är därmed forskarens uppgift att se till att minimera dessa fel. Om undersök-
ningen har/får en låg reliabilitet kan denna självfallet inte illustrera frågeställningen på ett 
förtroendeingivande sätt (Holme & Solvang, 1997).  

Det finns flera förklaringar på hur en forskare kan uppnå validitet i forskningen, enligt 
Kvale (1997) är validitet att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera. Han säger även att för 
att kunna fastställa validitet ska frågorna om vad som studeras och varför besvaras före frå-
gan om hur forskaren ska gå till väga. Lagsten (2005) pratar om att vid en kvalitativt inrik-
tad forskning bör forskaren skilja på intern och extern validitet. Den interna validiteten be-
skriver hur forskningen lyckats mäta det forskningen avser att mäta och den externa validi-
teten redogör för i vilken omfattning forskningsresultatet kan generaliseras till andra miljö-
er.  

För att uppnå reliabilitet för vår studie måste vi noggrant skapa intervjufrågor som respon-
denterna kan ge sanningsenliga svar på. Vi måste också vara noga med att ge alla respon-
denterna samma information angående vårt studieområde för att alla ska ha samma upp-
fattning som oss. För att vi ska uppnå validitet måste vi i uppsatsen svara på frågorna vad, 
varför och hur. När det gäller den interna och den externa validiteten måste vi vara noga 
med att få in information så vi kan få fram svar på vår problemformulering som också är 
generaliserbart.  

2.4.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att de slutsatser som framkommer ska kunna gälla för hela 
populationen. Det finns två typer av generalisering enligt Lundahl och Skärvad (1999); ana-
lytisk generalisering och statistisk generalisering. Enligt Steinar (1997) finns det en tredje 
typ av generalisering, naturalistisk generalisering.  

Den analytiska generaliseringen kan användas vid en fallstudie där teorier kan skapas och 
mönster ses för att jämföra med empirin (Lundahl och Skärvad 1999). Denna typ av gene-
ralisering används när grundligare och mer djupgående intervjuer utförs. Forskaren ska 
göra en bedömning om det resultat som framkommit kan vara till vägledning för en likar-
tad händelse i en annan situation. Det är viktigt att vara noga med att göra intervjuer med 
undersökningsobjekt i olika situationer för att det ska bli giltigt för hela populationen (Stei-
nar, 1997). 

Statistisk generalisering är korrekt och precis. Statistik skapas utifrån en större mängd svar, 
exempelvis från en enkätundersökning. Undersökningsobjekten ska vara slumpmässigt val-
da från hela populationen av intresse (Steinar, 1997).  

Naturalistisk generalisering bygger på varje enskild persons erfarenhet. Denna typ av gene-
ralisering skapar förväntningar snarare än korrekta förutsägelser (Steinar, 1997).  
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I vår uppsats har vi valt ett mer kvalitativt angreppssätt och kommer därför att göra en ana-
lytisk generalisering. Detta eftersom vi väljer att intervjua ett mindre antal undersöknings-
objekt lite mer djupgående. Statistisk generalisering är alltså inte intressant för oss. Den na-
turalistiska generaliseringen kommer att finnas med i vår uppsats till viss del då vi alla har 
olika erfarenheter som vi speglar i vårt arbete.  
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3 Teoretisk referensram 

Vi kommer här att visa och förklara teorier inom verksamhetsutveckling och systemutveckling, för att se-
nare kunna jämföra dessa med insamlad empiri. 

3.1 Verksamhetsutveckling 

När en organisation genomgår en verksamhetsutveckling finns det två dimensioner (Ljung-
berg & Larsson 2001). Den första går ut på utveckling och förbättring, vilket är de beslut 
som tas för att förbättra kvalitet. Den andra dimensionen är styrning och säkring som in-
nebär det arbete och aktiviteter som utförs för att upprätthålla en bra nivå på kvalitet. Syf-
tet med verksamhetsutveckling för många organisationer är enligt samma författare att 
uppnå högsta möjliga kundvärdet till den lägsta kostnaden.  

Enligt Johansson (2005) jobbar organisationer alltid mot ett mål och en vision. För att 
uppnå detta krävs det att organisationen är villig att genomgå förbättringsarbete för bland 
annat organisationens processer. För att kunna göra detta måste organisationen först ha 
fastställt framgångsfaktorer och även etablerat ett mätsystem.    

 

 

Figur 3.1 – Integrerad verksamhetsutveckling (Johansson, 2005) 

 

I dagens samhälle sker det ständigt förändringar inom t.ex. teknologi, organisationsformer, 
nya produkter och i hantering av processer (Molin, 1991). För att en verksamhet ska kunna 
överleva och konkurrera med övriga organisationer krävs det att organisationen utför nå-
gon form av utveckling. Ett annat alternativt tillvägagångssätt är att organisationen tvingas 
att isolera sig från omvärlden och fortsätter på ”sitt sätt”, men detta är inte längre något al-
ternativ som fungerar i praktiken. Molin (1991) säger även att organisationerna i dagens 
samhälle måste utvecklas i samma takt som förändringarna sker för att överleva och behålla 
effektiviteten och omdöme bland kunder. 
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Figur 3.2 – Omvärlden och dess påverkan (Molin, 1991, s. 12) 

 

Många organisationer frågar sig när utvecklingen ska ske och svaret är att behovet är stän-
digt aktuellt eftersom att det ständigt sker förändringar (Molin, 1991). Det borde vara na-
turligt för alla organisationer att sammanhängande och systematiskt utvärdera behovet samt 
konsekvenserna för den egna verksamheten. Molin (1991) säger att för att kunna ta beslut 
om att utveckla verksamheten är det viktigt att identifiera vilken fas organisationen befinner 
sig i. Det finns fyra olika faser; ”start”, ”uppbyggnad”, ”mognad” och ”avveckling”. Start-
fasen karakteriseras av beroendet av en idé och att någon förverkligar idén. Fasen blir bero-
ende av idéns utvecklingsbarhet och bärkraft. Uppbyggnadsfasen är starkt beroende av fak-
torerna i start fasen och att dessa behandlas positivt. Mognadsfasen är då volymutveckling-
en inte längre förbrukar det överskott som verksamheten skapar. Avvecklingsfasen kan läg-
gas senare genom förnyelse, med detta menas att avvecklingen kan ske under tiden som en 
uppbyggnad sker av en ny verksamhet (Molin, 1991).  

3.2 Systemutveckling 

Systemutveckling behöver inte alltid innebära att organisationen utvecklar ett nytt system, 
det kan också förekomma att organisationer inför ett standardsystem. Standardsystem in-
nebär att systemet redan är färdigutvecklat och utvecklat på så sätt att det ska kunna passa 
flera olika organisationers behov (Nilsson, 1991). 

När en organisation ska genomföra ett utvecklingsarbete för att införa eller utveckla ett nytt 
system bör organisationen alltid börja med att diskutera problem och möjligheter organisa-
tionen står inför i dagsläget (Andersen, 1994a). Systemutvecklingsarbetet består av att sy-
stemera, realisera och implementera. Med systemering menas planeringen av informations-
systemet, och är den viktigaste delen av systemutvecklingsarbetet. Det är genom systeme-
ring som problem och möjligheterna kartläggs och syftet med informationssystemet identi-
fieras (Andersen, 1994a). Samma författare förklarar realisering som den fas där det fram-
tagna systemet förs in i datorn och skapas genom programmering, i denna fas arbetas även 
med de manuella rutiner som behövs. I implementeringsfasen påbörjas användningen av 
det nya systemet i dagligt bruk (Andersen, 1994a). 

OMVÄRLDEN Anpassa och 
utveckla egen 
verksamhet 

Analysera och tolka  
omvärldsförändringarna 
samt köpa in resurser 

Påverka omvärlden så 
att efterfrågan skapas 
för egen varu- och 
tjänsteproduktion 
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För att illustrera vad systemutveckling innebär har vi valt att använda oss av livscykelmo-
dellen, eftersom livscykelmodellen representerar ett synsätt på systemutveckling. Andersen 
(1994a) beskriver de två första faserna i livscykelmodellen, de går ut på att genom analyser 
komma fram till de önskemål en organisation vill uppnå genom ett utvecklingsarbete. Den-
na analys kan även användas för att utforma ett informationssystem. Om organisationen 
automatiserar sina rutiner genom att skapa ett inforationssystem kan det vara lämpligt att 
komma fram till vilka behov informationssystemet ska täcka genom livscykelmodellen 
(Andersen, 1994a). 

 

 

Figur 3.3 – Livscykelmodellen (Andersen, 1994a, s. 48) 

 

3.3 Förändringsanalys 

Innan en organisation bestämmer vad de skall utveckla eller förbättra bör en förändrings-
analys göras. Med förändringsanalys innebär det att organisationen analyserar problem och 
mål, formulerar förändringsbehov samt fastställer förändringsåtgärder (Goldkuhl & Röst-
linger, 1988). Genom att analysera, formulera och bestämma detta inleds utvecklingen eller 
förbättringen i organisationens förändringsarbete. Detta arbete kan leda till systemutveck-
ling, verksamhetsutveckling. Goldkuhl och Röstlinger (1988) diskuterar vidare att huvud-
syftet men förändringsanalys är att inte ta några förändringsåtgärder för givet utan att ha 
gjort en tillräcklig problemanalys och verksamhetsanalys. Förändringsanalysen bör dock 
bedrivas som ett enskilt steg som inte har någon anknytning till förändringsåtgärderna, utan 
dessa skall vara ett resultat av förändringsanalysen. Med andra ord fungerar förändringsana-
lysen som en förstudie, förundersökning eller förprojektering. För att förändringsanalysen 
ska vara av hög kvalitet behövs ett genomtänkt arbetssätt (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 
Detta arbetssätt ska ge projektet ett stöd så att förändringsanalysen får en god problemdia-
gnos och beslut om förändringsåtgärder. För att ge ett sådant stöd finns det olika typer av 
förändringsanalysmetoder, så som FA/SIMM och MBI-metoden, dessa behandlar både 
verksamheten och systemet. Medan det också finns de som bara behandlar den ena delen 
så som FA/ISAC som bara behandlar systemdelen (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). För att 
ge ett sådant stöd finns det olika typer av förändringsanalysmetoder som Förändringsana-
lys/Samverkan genom ifrågasättande och idéutveckling med stöd av metodik (FA/SIMM), 
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Mål-Beslut-Information (MBI-metoden) och Förändringsanalys/Information systems work 
and analysis of changes (FA/ISAC) (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). 

3.3.1 FA/SIMM  

Enligt Goldkuhl och Röstlinger (1988) är FA/SIMM till hjälp när en organisation väljer att 
behandla både verksamheten och systemet. FA/SIMM är en förändringsanalysmetod som 
kan få fram åtgärder inom både verksamhetsutveckling och systemutveckling. Denna me-
tod kan appliceras i många olika situationer. Genom FA/SIMM kan organisationen uppnå 
en tillräcklig förändringsanalys och därmed öka förmågan till att få rätt problem åtgärdat, 
kunna uppfylla mål, få en bättre förståelse för förändringarna och ett bra underlag för fort-
satt utveckling (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  

De frågor som FA/SIMM metoden svarar på är (Goldkuhl & Röstlinger, 1988):  

• Hur ser problemsituationen ut idag? 

• Vilka mål ska uppfyllas? 

• Vilka problem bör åtgärdas? 

• Vilka åtgärder är tänkbara för att uppfylla mål och för att åtgärda problem? 

• Vilka är de positiva respektive negativa effekterna som kan förväntas vid genomfö-
randet av åtgärderna? 

• Vilken kombination av åtgärderna är mest lämplig för att uppnå målen i ett hel-
hetsperspektiv?  

FA/SIMM metoden har som syfte att undersöka problem och möjligheter i en organisation 
för att hitta lämpliga förändringsåtgärder. Genom att nyttja denna metod lägger organisa-
tionen stor vikt på att analysera problem och mål. Detta på grund av att problem och mål i 
en organisation har en stor avgörande roll vid val av åtgärdsform (Goldkuhl & Röstlinger, 
1988).   

Goldkuhl och Röstlinger (1988) beskriver fem olika analysområden som FA/SIMM består 
av, dessa är ”problemanalys”, ”målanalys”, ”verksamhetsanalys”, ”förändringsanalys” och 
”fastställa förändringsåtgärder”. I problemanalysfasen identifieras problemen och sätts i 
samband för att analysera vilket problem som är huvudproblemet samt vilka problem som 
är delproblem. Målanalysen är uppbyggd på samma vis som problemanalysen och fungerar 
på samma sätt förutom att i denna fas sker även en målbestämning. Med målbestämning 
menas att organisationen fastställer de mål som organisationen ska uppfylla. Verksamhets-
analysen har som syfte att ge en förståelse av organisationsstrukturen och dess processer. 
För att få denna förståelse görs analyser av organisationens egenskaper som ansvar, arbets-
situationer och principer organisationen medför (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).  

Genom att analysera förändringsbehoven görs en problemvärdering och en analys över vad 
organisationen har för styrkor och möjligheter (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). När organi-
sationen sedan gör en fastställning av förändringsåtgärderna är det viktigt att varje åtgärd 
värderas så att organisationen inte inför åtgärder som orsakar nya problem. Alla fem ana-
lysområden resulterar i en dokumentationsform, så som en problemlista och problemgraf, 
mållista och målgraf, verksamhetslista och handlingsgraf samt andra olika typer av doku-
ment som framhäver organisationens egenskaper, ansvar och principer. Slutligen skapas 



Teoretisk referensram 

 17

även en åtgärdslista som förklarar vilken åtgärd som åtgärdar vilket problem och vilken åt-
gärd som tillfredställer vilket mål (Goldkuhl & Röstlinger, 1988).   

3.3.2 MBI-metoden 

MBI-metoden är till hjälp när en organisation väljer att utveckla verksamheten med sy-
stemutveckling som stöd. MBI står för Mål-Beslut-Information.  

”För den som ska bygga ett visst informationssystem är naturligtvis en viss del av 
organisationen det centrala, men för organisationen i sin helhet är alla funktioner 
och informationssystem intressanta” (Hugoson, Hesselmark & Grubbström, 1983, 
s.10). 

MBI-metoden är en metod framtagen för att hjälpa organisationer när de står inför valet att 
implementera ett system för att förbättra och utveckla organisationen. Den innefattar tre 
grundprinciper för verksamhetsanalys som hjälper till att ta fram ett underlag för utveck-
lingen av systemet (Hugoson et al., 1983).  

1. Organisationen måste utgå från både verksamheten och systemet och titta på vilka 
problem och möjligheter som finns samt vilka förändringar som är aktuella.  

2. Användare ska finnas med vid verksamhetsanalysen för att komma fram till ett 
bättre resultat.  

3. Organisationen ska använda sig av metoder, arbetsformer och beskrivningstekniker 
som alla användare kan förstå för att de ska kunna vara med och medverka utan att 
behöva lämna sina vardagliga arbetsuppgifter för mycket.  

Om dessa grundprinciper uppfylls har organisationen en större chans att nå ett gott resultat 
i verksamhetsanalysen.  

Hugoson et al. (1983) pratar om förändringar i en organisation och att de sällan är något 
som eftersträvas men om det finns problem så är det oftast den enda utvägen. Samma för-
fattare säger även att många väljer att köpa in någon typ av system och hoppas på att det 
löser alla problem men så är oftast inte fallet. Vid utvecklingen bör organisationen inte ha 
för bråttom, den bör sätta sig in i alla delar av organisationen och göra en grundlig analys 
för att finna vad för typ av system som det faktiskt finns behov av. Detta kan antingen vara 
ett standardsystem eller specialutvecklat system. Det finns också möjligheten att använda 
ett standardsystem där vissa funktioner specialutvecklas för att passa organisationen bättre. 
Ej att förglömma är att det förmodligen finns många andra delar i organisationen som kan 
behöva förändras för att systemet i fråga ska kunna uppfylla de krav organisationen har 
ställt på det. Ibland kanske analysen resulterar i att inget nytt system behövs utan att beho-
vet är förändringar i andra delar av organisationen, för att till exempel kunna utnyttja det 
nuvarande systemet till fullo (Hugoson et al., 1983). 

3.3.3 FA/ISAC 

FA/ISAC är till hjälp när en organisation väljer att behandla systemet. FA/ISAC metoden 
var en av de första metoderna som gav tydliga riktlinjer för vad som ska göras vid utveck-
ling av informationssystem. Metoden lägger stor vikt på analys av behov medan andra sy-
stemeringsmetoder snabbt går över till den tekniska lösningen (Andersen, 1994a). 
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FA/ISAC förutsätter att det alltid kommer att förekomma realisering och en implemente-
ring av ett informationssystem och börjar därför med en drift- och förvaltningsfas (Ander-
sen, 1994a). De faser som utvecklingsarbetet går igenom med hjälp av FA/ISAC löper pa-
rallellt med livscykelmodellen. Samma författare talar även om att FA/ISAC delar upp or-
ganisationen som ska stödjas av informationssystemet i delorganisationer, en delorganisa-
tion kan exempelvis vara en avdelning inom organisationen så som ekonomi och lagerhan-
tering. Det är sedan dessa delorganisationer som ligger till grund för hur och vad informa-
tionssystemet ska kunna utföra. 

De utvecklingsfaser som FA/ISAC går igenom är ”förändringsanalys” och ”systemering”, 
dessa utvecklingsfaser ska appliceras mot varje delorganisation (Andersen, 1994a). Inom 
förändringsanalysfasen görs en analys av nuläget och den framtida organisationen. Systeme-
ringsfasen däremot beskriver och utför en organisationsstudie, informationsanalys, utform-
ning av datasystem och utrustningsanpassning, detta illustreras i bilaga 1 (Andersen, 1994a).  

Genom förändringsanalysen och systemering kommer FA/ISAC att generera en beskri-
vande dokumentation av organisationen och utifrån denna dokumentation kan informa-
tionsbehoven identifieras, vilket avgör vad informationssystemet kommer att kunna utföra 
(Andersen, 1994a).  
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4 Empiri 

Här kommer vi att presentera den insamlade empirin och sammanställa den för att ge en bild av hur det 
ser ut i verkligheten.  

4.1 Sammanställning av empiri 

Vi kontaktade ett antal olika organisationer genom e-post med våra intervjufrågor bifogade, 
se bilaga 2 och 3. Här redovisar vi de sammanfattade svar som vi har fått in från organisa-
tioner som deltagit i studien. De är indelade under två rubriker, statliga och privata organi-
sationer, för att göra det tydligare och mer överblickbart, men också för att urskilja vilken 
organisation som tillhör vilken sektor. Eftersom vi har valt att anonymisera organisationer-
na kommer vi att benämna de statliga med en siffra och de privata med en bokstav. Varje 
originalintervju ligger som bilaga (se bilaga 4 och 5) medan detta kapitel återger en sam-
manfattning av respektive organisations svar i löptext.  

4.1.1 Statliga organisationer 

Organisation 1 

Denna organisation är en statlig myndighet med cirka 15 000 anställda och finns belägen på 
över ett 50-tal platser, av dessa är flest belägna i Sverige men organisationen finns även be-
lägen utomlands. Personen vi har varit i kontakt med är Informationssäkerhetsspecialist.   

Organisationen har utvecklats genom utbyte av det datoriserade lednings- och uppfölj-
ningssystemet. Organisationen påbörjade och avslutade de första analyserna under år 2005.  
Lösningen som ett resultat av analysen pekar mot ett system, där en första systemrelease tas 
i användning fjärde kvartalet 2008.  Efter releasen finns det systemuppdateringar inplanera-
de med ettårs intervaller. 

Organisationen kom fram till behovet av att förbättra/utveckla då det systemet som finns 
idag inte fullt ut stödjer den nya ledningsstrukturen där regionala ledningsnivån tagits bort. 
Organisationen genomför byte av ledningsfilosofi för den dagliga operativa verksamheten. 
En arbetsgrupp har genomfört en behovsanalys och en kravställning för det nya systemet. 
Organisationen säger att låta användarna delta i kravställningen är en nödvändighet för att 
nå framgång vid införandet.  

Organisationen genomförde utvecklingen eftersom att det nuvarande systemet inte är an-
passat för den nya organisationsstrukturen. ”Behovet att hantera sekretessbelagd informa-
tion har ökat dramatiskt de senaste åren och då våra säkerhetsbestämmelser för databe-
handling av sådan information är rigorösa har det tvingat användarna att jobba i två olika 
system. Ett för så kallat öppen information och det andra för den sekretessklassade, vilket 
skapar merarbete och är dessutom kostsamt då användarna behöver dubbla datautrustning-
ar. Med den nya säkerhetsarkitekturen klarar vi att uppfylla alla säkerhetsbestämmelser och 
kan därför hantera huvuddelen av all information i ett system” (Personlig kommunikation, 
2007-05-15, fråga 9). 

Beslutet om utvecklingen togs av organisationens högsta ledning. Eftersom utvecklingen är 
ett nytt eget ledningssystem påverkar det hur organisationen kommer att styras och måste 
därför vara beslutat och accepterat av myndighetens ledning samt att det är oerhört kost-
nads- och arbetskrävande.  
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Organisationen anser att en organisation skall anpassa systemet efter verksamhetens behov, 
för att få ut mesta möjliga verksamhetsnytta. 

Vid val av standardsystem eller specialsystem säger organisationen att de har så pass speci-
ella behov och/eller säkerhetskrav att vissa funktioner specialframtagits för dessa ändamål. 
Dock ändvänds standardsystemet COTS där det är möjligt, ett exempel är Microsoft Office 
paketet. Organisationen använder sig av både interna och externa konsulter och dessa an-
vänds vid analys, design, upphandling och implementering. Behovet av riktlinjer vid beslut-
tagande av utvecklingsarbete tillgodoses av att organisationens ledning har fastställt både 
vilken ledningsfilosofi som skall gälla och vilka mål och visioner organisationen skall sträva 
mot. 

När beslut tas om att utföra utvecklingsarbete måste hänsyn tas till att det är en lång pro-
cess att ta fram ett nytt system. Organisationen säger att det från början är omöjligt att veta 
exakt vilket behov organisationen har om fyra till sju år.  Det nya systemet måste vara flex-
ibelt och moduluppbyggt med klara fastställda gränser, detta för att organisationen ska 
kunna genomföra alternering av delar när de inte längre passar in i helheten. Det enda or-
ganisationen kan vara säker på är att de uppsatta målen och kraven för det nya systemet 
kommer av olika orsaker att behöva justeras under hela systemets livslängd. 

(Personlig kommunikation, 2007-06-15) 

Organisation 2 

Organisationen är en myndighet som arbetar under riksdagen vilket betyder att organisa-
tionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Organisationens uppgifter är att analysera den 
statliga verksamheten och detta ska resultera i en god användning av resurser samt en ef-
fektiv administration i staten. Organisationen har 310 anställda, med kontor i fyra olika stä-
der i Sverige. Personen som vi har varit i kontakt med arbetar på enheten för Planering och 
Kvalitet, med rollen controller och förändringsledare.    

Organisationen har genomfört utveckling för en av sina kärnprocesser, vilket betyder att 
olika typer av stöd för arbetet som sker i processen. Stöd som vägledning, riktlinjer och 
regler samt IT-stöd. Denna utveckling påbörjades 2004/05 och har ännu inte avslutats. 

Organisationen hade flera källor som beskriver behovet att utveckla, dels hade personalen 
på organisationen genomfört SWOT-analyser men informationen kom även från interna 
experter som har i uppgift att analysera och utvärdera verksamheten. Organisationen be-
stod fram till år 2004 av två olika organisationer och vid sammanslagningen uppkom beho-
vet av utveckling eftersom att processen funnits i de både organisationerna men med lite 
olika åsikter om hur den skulle skötas. Dessutom har organisationen som den ser ut idag 
krav på sig att vara ett föredöme i stadsförvaltningen, vilket innebär att organisationen 
ständigt måste arbeta med att förbättra och effektivisera de interna processerna. Syftet med 
utvecklingen var att försöka uppnå en mer homogen och förenad syn på vad processen är 
och hur den bedrivs effektivast. Dessutom ville organisationen testa och diskutera gränser-
na i det mandat som organisationen fått av riksdagen samt att etablera ändamålsenlig kvali-
tetssäkring av granskningen. Beslutet om utvecklingen togs av de ytterst ansvariga för verk-
samheten. 

Organisationen pratar inte om system förens de har genomfört kravspecifikationen för sy-
stemet. Organisationen börjar med process- och objektsmodelleringar för att hitta behoven 
och målen. Organisationen menar att om inte arbete sker på detta vis ökar risken för att få 
ett system som inte motsvarar behovet.  
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För just denna utveckling använde organisationen sig av en Microsoft sharepoint-miljö där 
utveckling av viss funktionalitet har gjorts för att passa organisationens behov. Organisa-
tionen tar hjälp av externa konsulter i kombination med egna resurser vid inledande arbete.   

Vid frågan om, vad för behov av riktlinjer vid besluttagande av utvecklingsarbete organisa-
tionen anser att det finns, blev svaret, ”möjligtvis att det finns stöd för vilken typ av infor-
mation som bör finnas framme vid vissa tidpunkter eller moment i arbetet” (Personlig 
kommunikation, 2007-05-17, fråga 14). 

(Personlig kommunikation, 2007-05-17) 

Organisation 3 

Denna organisation är en statlig organisation vars uppgift är att på en mängd olika vis hjäl-
pa människor som bor i samma område som organisationen. Organisationen har 10 000 
anställda och finns på flera platser i Jönköpings län. Personen som vi har varit i kontakt 
med har rollen IT-strateg på organisationen.  

Utvecklingen som organisationen genomför är att omorganisera hela IT-verksamheten, det-
ta arbete påbörjades året 2004 och det kommer att slutföras under detta årets, 2007, senare 
halva. Behovet av utvecklingen har framkommit eftersom att IT-miljön blir allt mer som en 
sammanhängande helhet vilket gör att organisationen vill standardisera IT verksamheten 
samt att driften kunde effektiviseras. Beslutet om utveckling togs utifrån en analys som ge-
nomförts av externa konsulter och sedan fattades det på lokal nivå med politisk involve-
ring. Huvudsyftet med organisationens utveckling var att skapa en större samordning av IT 
mellan de olika administrationerna inom organisationen.  

Organisationen anser att systemet självklart ska anpassas efter verksamheten, men rent 
praktiskt så får verksamheten till viss del anpassas efter systemet. Organisationen använder 
sig av standardsystem men även av specialbyggda system. Mycket av organisationens ut-
vecklingsarbete, med analys, design samt implementering sker med hjälp av externa konsul-
ter. 

Organisationen säger att det är av stor vikt att det finns riktlinjer vid beslut om utvecklings-
arbete och att organisationen håller på att ta fram dessa.  Detta eftersom att organisationen 
tycker att det saknas information om hur en organisation ska gå till väga när de vill starta 
ett utvecklingsprojekt. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-23) 

Organisation 4 

Organisationen följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom 
näringarna samt verkställer politiska beslut inom verksamhetsområdet. En av organisatio-
nens huvuduppgifter är administration av ett av EU:s politikområden. Organisationen ska 
också arbeta för att främja den regionala utvecklingen. Denna organisation har ca 1120 an-
ställda, varav ca 600 arbetar på huvudkontoret som finns lokaliserat i Jönköpings län. Det 
finns även kontor på nio andra orter i Sverige. Inom organisationen finns det två systemut-
vecklingsenheter, vilka ansvarar för utveckling och förvaltning av system. Enheterna bedri-
ver metod- och kvalitetsarbete samt utbildning inom systemutvecklingsområdet. Personen 
som vi varit i kontakt med är enhetschef för en av IT-avdelningens två systemutvecklings-
enheter. 
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Organisationen genomför nu en organisationsförändring på avdelningen som ger en möj-
lighet att vara mer kundfokuserade samtidigt som att enheterna delas upp efter kompetens. 
Utvecklingen kommer att medföra nya roller, detta för att på ett bättre sätt kunna möta 
kunderna. Utvecklingen påbörjades under våren 2006 med två stycken utredningen, där 
den ena syftade på drift- och supportorganisation och den andra syftade på systemutveck-
lingsenheter samt tillhörande chefer och deras arbetsuppgifter/fokus.  

Organisationen har en tidsperiod haft diskussioner på möten, om arbetet sker på ett opti-
malt sätt och om organisationen arbetar med rätt saker. Arbetsbelastningen på enhetsche-
ferna har varit synnerligen hög och detta har setts som ohållbart.  

Vid beslut om utveckling var det IT-chefen med stöd av återstående chefsgrupp som tog 
beslutet. Detta förslag till utvecklingar inom organisationen har även gått via organisations-
ledningen som godkänt förslaget. 

Organisationen tog hjälp av en extern organisation för att genomföra organisationsanalyser. 
Organisationen utnyttjar interna och externa konsulter vid analys och design. Vid imple-
mentering kommer organisationen själv att genomföra denna, för att få en välbetänkt rot i 
organisationen. 

Organisationen tycker inte att det finns något behov av riktlinjer. ”Det som är viktigt är 
mål och syfte med förändringen samt förankring av målbilden och att det finns utrymme 
för den tid och kostnader som drivs av förändringen. Vad gäller beslutsmandat framgår 
detta tydligt av organisationens besluts och arbetsordning” (Personlig kommunikation, 
2007-05-27, fråga 14). 

(Personlig kommunikation, 2007-05-27) 

4.1.2 Privata organisationer 

Organisation A 

Organisationen är en transport och logistik organisation. Organisationen har runt 650 000 
anställda i över 220 länder. Personen vi har varit i kontakt med är chef för kundintegration.  

Utvecklingsprojekt pågår oavbrutet inom organisationen och enbart inom Sverige pågår det 
ständigt 100-tals projekt och aktiviteter. Organisationen kommer fram till var behovet av 
att förbättra/utveckla finns genom tre drivande faktorerna som är ökad effektivitet, sänkta 
kostnader och ökad kvalitet. Varför organisationen bestämmer sig för att utföra just dessa 
utvecklingsprojekt beror på tre grundfaktorer så som kundkraven, yttre påverkan genom 
konkurrens och harmonisering mot övriga delar av organisationen. Det är viktigt för orga-
nisationen att dessa grundfaktorer framför allt uppfylls i organisationens affärsområde.  

På frågan om verksamheten ska anpassa systemet efter verksamheten eller verksamheten 
efter systemet svarade organisationen att IT generellt är ett rent stöd till produktionspro-
cesser och därför bör systemet anpassas till verksamheten. Undantagsvis kan systemet an-
vändas för att bygga upp nya processer och då bör verksamheten anpassas till systemet. 
Om organisationen har valt att implementera ett standardsystem eller att utveckla ett speci-
alsystem är idag varierande, det är oftast behovet som styr valet av system. Idag har organi-
sationen flera 100 olika system och dessa system är av både standardsystem och utvecklade 
specialsystem. Vid analys, design samt implementering av organisationens system har orga-
nisationen använt sig av både interna och externa resurser. Ibland har organisationen fler 
externa resurser i samma projekt. 
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Vid besluttagande av utvecklingsarbete har organisationen givna regler för mandat, beslut 
och processer för genomförande. Fast att dessa regler finns saknas det oftast en detaljerad 
och fullständig processbeskrivning för att stödja beslutet. 

(Personlig kommunikation, 2007-04-20) 

Organisation B 

Organisationen är ett förpackningsföretag som tillverkar kartonger för industri, där livsme-
delsindustrin kommer främst. Organisationen tillverkar även presentkartonger och plastpå-
sar till affärskedjor. Organisationen har 170 anställda och finns lokaliserad i Jönköping. 
Personen som vi har varit i kontakt med är personalchef.  

Organisationen håller på med flera projekt inom både Verksamhetsutveckling och System-
utveckling. Dessa projekt har pågått successivt under några år och beräknas fortsätta suc-
cessivt ett tag framöver. 

Organisationen kommer fram till var behovet av att förbättra/utveckla finns genom ett 
gemensamt beslut av dels företagsledning samt ledningsgrupp inom det affärsområde de 
verkar i. Tanken och målet med förbättringen och utvecklingen är att bli effektivare, bli en 
bättre och intressantare leverantör, kostnadstänkande etc. Beslutet om utveckling och för-
bättring togs av VD:n tillsammans med ledningsgruppen. På frågan om verksamheten ska 
anpassa systemet efter verksamheten eller verksamheten efter systemet svarade organisa-
tionen att det utgår från ett kundtänkande. ”Vi måste anpassa till vad våra kunder vill ha 
och vi måste bli så pass bra och intressanta att en kund väljer just oss” (Personlig kommu-
nikation, 2007-04-26, fråga 11). Organisationen svarade även att det blir mestadels kombi-
nationer av standardsystem och specialsystem. Vid systemutveckling är det med hjälp av 
externa konsulter i övrigt mestadels internt. 

Organisationen säger att modeller för framarbetning av system alltid är intressanta att kun-
na använda som riktlinjer vid beslutstagande av utvecklingsarbete. Organisationen anser att 
de själva samt andra organisationer kan ha nytta av denna studies forskningsresultat. Även 
om de i dagsläget inte kan precisera exakt hur, eftersom att de inte vet exakt vad och hur 
forskningsresultatet kommer att se ut och innehålla.  

(Personlig kommunikation, 2007-04-26) 

Organisation C 

Organisationen är ett aktiebolag som genomför transporter inom logistik, bygg och anlägg-
ningstransporter samt entreprenad. Bolaget ägs av 45 delägare som också är egna entrepre-
nörer och leverantörer till organisationen. Denna organisation har 26 stycken anställda, 
men sysselsätter genom deras leverantörer omkring 350 personer. Organisationen finns att 
hitta i Jönköping. Personen som vi har haft kontakt med är Logistikchef och IT-ansvarig 
inom organisationen. 

Organisationen har valt att genomföra systemutveckling genom att införa mobil fordons-
kommunikation, vilket innebar att de monterar fordonsdatorer i alla bilar och maskiner. 
Detta projekt påbörjades under år 2005 och målsättningen är att detta ska vara avslutat i 
slutet av år 2007. Organisationen genomför detta eftersom att behovet har framkallats pga. 
stor omsättningsökning (vilket medfört ökade administration), kvalitets- och miljökrav, ra-
tionell hantering av orderstocken. Organisationen valde denna utveckling eftersom att de i 
ett tidigare skede har investerat i ett modernt trafikledningssystem samt affärssystem. Den 
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nya utvecklingen var ett naturligt steg då organisationen moderniserade orderflödet ut till 
resurserna som utför transporten. Syftet med utvecklingen är: 

• ökad effektivitet, kostnad och administration. 

• bättre uppföljning, tid, kostnad 

• uppföljning på miljöaspekter så som bränsleuppföljning 

• kundkrav 

Beslutsfattare av om utveckling och förbättring ska ske är organisationens ledningsgrupp.  

På frågan om organisationen ska anpassa systemet efter verksamheten eller verksamheten 
efter systemet svarade organisationen följande: ”Organisationen ska anpassas till ett ratio-
nellt och effektivt arbetssätt därefter ska systemen anpassas, så långt det går, till organisa-
tionens arbetssätt. Grundinställningen är alltså att systemen ska anpassa till organisationen 
men samtidigt går det nog inte att undvika en viss anpassning till systemen. Det får ju dock 
aldrig vara så att systemen i sig skapar ett mindre rationellt arbetssätt” (Personlig kommu-
nikation, 2007-05-08, fråga 11).   

I det första läget gjorde organisationen en pilotstudie på ett egenutvecklat system, framför-
allt på grund av att marknaden i detta läge inte kunde erbjuda något system som matchade 
organisationens krav. Successivt har det kommit upp flera aktörer som nu kan erbjuda bra 
standardlösningar, vilket har gjort att organisationen gått vidare med en typ av standardlös-
ning som dock anpassats något efter verksamheten. Organisationen använder sig av både 
interna och externa konsulter vid utvecklingsarbete.  

Vid frågan om organisationen anser att det finns behov av riktlinjer vid besluttagande av 
utvecklingsarbete blev svaret att när projektet påbörjades fanns inte mycket forskningsarbe-
te eller information att ta del av. Successivt har fler liknande utvecklingsprojekt genomförts 
vilket gör att det idag finns mer information att ta del av. Organisationen saknade studier 
av liknande projekt på liknande typer av organisationer. Med hjälp av denna typ av studier, 
hade organisationen kunnat ta lärdom av hur projektet skulle genomföras. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-08) 

Organisation D 

Organisationen är ett familjeägt företag i kontorsmöbelbranschen. De är ledande på den 
svenska marknaden och är positionerade som den tredje största på Europamarknaden. Or-
ganisationen består av två delar och samt ett moderbolag. Organisationen sysselsätter totalt 
3000 personer, varav 2200 är helt anställda av organisationen. Organisationen finns belägen 
på tre olika platser i Sverige varav två ligger i Jönköpings län. Personen som vi har haft 
kontakt med arbetar med personalfrågor inom en av delarna i organisationen.  

Organisationen menar att det sker utveckling hela tiden i en större organisation som deras, 
men det är inget som är konstant. Organisationen utvecklar nya produktionsmetoder och 
lanserar fortlöpande nya produkter på marknaderna. Det pågår även organisationsmässiga 
utvecklingar. Exempel på utveckling som organisationen har gjort är att de bolagiserade bo-
laget till tre aktiebolag. Besluten om utvecklig togs strategiskt av ägarfamiljen. Det positiva 
med den senaste utvecklingen är att uppdelning av skilda bolag i en koncern framförallt ger 
en mer effektiv kontroll. Eventuella negativa aspekter av denna utveckling kan vara imple-
menteringen av de tre nya delarna i stället för en stor del.  
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Som svar på frågan om att anpassa verksamheten till systemet eller systemet till verksamhe-
ten svarade organisationen följande. ”Att implementera nya organisationer och eller system 
tar alltid tid. Nya bolag, nya organisationer tar alltid tid att implementera pga. att ledning 
och personalen ofta är ovana vid det som är nytt” (Personlig kommunikation, 2007-05-10, 
fråga 11). De säger också att det alltid ger sig vilket som ska anpassas till vad, system i för-
hållande till organisation eller vice versa. Organisationen använder sig av externa konsulter 
vid utvecklingsarbeten. 

Personen som vi hade kontakt med ansåg att kompetensen redan finns i stora delar av or-
ganisationen vad gäller upprättande av riktlinjer vid olika former av organisationsföränd-
ringar och utvecklingsarbeten. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-10) 

Organisation E 

Organisationen är en redovisningskonsultfirma med 1300 anställda som finns belägen på 
136 orter runt om i Sverige var av 30 av de anställda arbetar i Jönköping. Personen som vi 
har varit i kontakt med är säljare för Jönköpings län. 

Organisationen har genomfört en verksamhetsutveckling, där det har etablerats en teamor-
ganisation, en säljorganisation samt olika kompetensgrupper inom organisationen. Utveck-
lingsarbetet innebar även en systemutveckling, där organisationen har bytt fakturerings- 
och tidrapporteringssystem, samt att de nu byter redovisningssystem. Utvecklingsarbetet 
vilket består av två delar påbörjades 2003 med verksamhetsutveckling och denna fick en 
nytändning nu i januari 2007. Medan organisationen säger att systemutvecklingen introdu-
cerades vid årsskiftet 2006/2007.  

Organisationen kom fram till behovet av utveckling då ledningen byttes ut och nya tankar 
introducerades i organisationen samt att konsulter har hjälpt organisationen att titta på or-
ganisationen. Utvecklingen ser organisationen som nödvändigt för att kunna möta kunder-
nas efterfrågan. Utvecklingen genomfördes för att organisationen skulle kunna fortsätta 
vara marknadsledande och att systemen som organisationen använder började bli omoder-
na samt att dagens verksamhet kräver mer webblösningar.  

Beslutet om utvecklingen togs av ledningen i Stockholm. Eftersom att organisationen är så 
pass stor och spridd runt om i landet fordrar detta en gemensam strategi och ett gemen-
samt arbetssätt för att vara en organisation med gemensam kvalité. 

På frågan om organisationen ska anpassa systemet efter verksamheten eller verksamheten 
efter systemet, blir svaret att organisationen har sökt efter ett system som passar organisa-
tionen men det är naturligt att aktuella system kräver lite omorganisation i en stor organisa-
tion. Organisationen har nu implementerat ett standardsystem som har anpassats till orga-
nisationens behov. Organisationen har tagit hjälp av externa konsulter i början av arbetet 
sedan kommer interna konsulter ta över och utbilda resterande personal.  

Organisationen anser att behovet av riktlinjer vid beslutstagande är stort. Ska det genomfö-
ra en utveckling i en stor organisation som finns på många orter och som har många an-
ställda får inget lämnas åt slumpen. Det krävs noggranna studier, förstudier och konsulter 
för att hitta rätt. Organisationen saknar information om referensorganisationer i deras 
bransch och deras storlek. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-21) 
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5 Analys 

Här kommer vi att analysera och knyta samman den framtagna teorin och den insamlade empirin. Analy-
sen är uppdelad med hjälp av underrubriker för att skapa en bättre struktur.  

5.1 Relationer mellan verksamhets- och systemutveckling 

Vi kommer att inleda med att relatera teorin om verksamhets- och systemutveckling med 
varandra eftersom att vi vill påvisa stora likheter i utvecklingsskedet. Vi kunde ha gjort 
denna relatering tidigare i teorikapitlet, men vi har valt att göra den här för att relationerna 
ska bli tydligare för läsaren när vi kopplar samman teorin med empirin. 

Många organisationer frågar sig idag när en utveckling generellt sätt ska påbörjas. Enligt 
Molin (1991) är behovet av utveckling konstant, detta eftersom att det ständigt sker föränd-
ringar i omvärlden. Organisationerna i vår studie är medvetna om att de måste anpassa or-
ganisationen till de förändringar som sker. Organisationerna säger även att utvärderingar av 
behovet är nödvändigt samt att vara medveten om vilka konsekvenserna skulle bli om inte 
utveckling genomförs, en tankegång som även Molin (1991) stödjer i sina teorier.  

Goldkuhl och Röstlinger (1988) säger att innan en organisation kan påbörja utvecklingsar-
bete måste organisationen genomföra någon form av analys. Det finns olika typer av analy-
ser att använda sig av beroende på vad organisationens mål med utvecklingen är. Att 
genomföra en analys innebär att organisationen analyserar problem och mål, formulerar 
förändringsbehov samt fastställer förändringsåtgärder (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Vi 
har i teorin uppmärksammat tre förändringsanalysmetoder FA/SIMM, MBI-metoden och 
FA/ISAC. Vi anser oss kunna placera dessa metoder i Molins (1991) första fas ”Start” 
inom verksamhetsutveckling och Andersens (1994a) faser ”Förändringsanalys” och ”Ana-
lys” i livscykelmodellen inom systemutveckling enligt följande; FA/SIMM används inom 
både verksamhetsutveckling och systemutveckling medan MBI-metoden användes inom 
verksamhetsutveckling med systemutveckling som stöd. FA/ISAC används endast inom 
systemutveckling och är därför mer begränsad. Vidare enligt Goldkuhl och Röstlinger 
(1988) är det genom analysen som utvecklingen eller förbättringen inleds i organisationens 
förändringsarbete. Samma författare menar också att detta arbete senare kan leda till sy-
stemutveckling och/eller verksamhetsutveckling. Detta kan vi se tydligt i empirin, respon-
denterna har genomfört någon typ av analys som har resulterat i olika typer av utveckling 
beroende på vilka mål som önskas uppnås. 

Molin (1991) som skriver inom området verksamhetsutveckling och Andersen (1994a) som 
specialiserat sig på systemutveckling ser på utvecklingsfasen på var sitt sätt. Molin (1991) 
talar om fyra olika faser som en organisation kan befinna sig inom, medan Andersen 
(1994a) pratar om en livscykelmodell. Vi väljer att ställa dessa två modeller mot varandra 
för att kunna få en överblick över faserna i verksamhetsutveckling och systemutveckling. 
Faserna i Molins modell ser vi sammankopplade med Andersens livscykelmodell på följan-
de vis; ”Startfasen” kopplar vi samman med ”Förändringsanalys” och ”Analys”, ”Upp-
byggnadsfasen” är länkad med ”Utformning” och ”Realisering”, ”Mognadsfasen” represen-
teras av ”Implementering” och ”Förvaltning och drift” samt att ”Avvecklingsfasen” är 
samma i de båda modellerna. Resultatet kan ses i figuren nedan. 
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Figur 5.1 – Molins fyra faser och Andersens livscykelmodell 

 

I empirikapitlet framgår det att de organisationer som deltagit i vår studie befinner sig i oli-
ka faser av sina utvecklingsarbeten. Eftersom att vissa organisationer genomför ett flertal 
utvecklingsarbeten kan de befinna sig samtidigt i flera faser inom ”Molins fyra faser” och 
”Andersens livscykelmodell”. 

Eftersom vi ser verksamhetsutveckling som en typ av utveckling och systemutveckling som 
en annan typ av utveckling kan vi se skillnader i deras faser men samtidigt är de väldigt lika. 
Organisationerna kan på så vis bedriva olika typer av utvecklingsarbeten men ändå befinna 
sig samma fas, se figur 5.1.  

Organisationer kan genomföra ett flertal utvecklingsarbeten samtidigt, tillsammans men 
också var för sig. Detta innebär att de kan ske parallellt men att ett av utvecklingsarbetena 
då måste prioriteras. Organisationerna i vår studie har påvisat detta då de genomför flera 
utvecklingsarbeten, men väljer att prioritera det utvecklingsarbete eller de utvecklingsarbe-
ten som ger den bästa nyttan eller uppnår de viktigaste målen som organisationen har i 
dagsläget.   

5.2 Verksamhets- och systemutveckling sedda som två delar 

Under rubriken 5.1 relaterade vi verksamhets- och systemutveckling till varandra, nu kom-
mer vi att se dem som två skilda delar. Detta för att få en djupare förståelse för vilka fakto-
rer som påverkar val av prioriterad utvecklingstyp.  

5.2.1 Verksamhetsutveckling 

Organisationerna som deltagit i vår studie har sagt att vid verksamhetsutveckling vill de 
uppnå och upprätthålla kvalité. Detta diskuterar Lungberg och Larsson (2001) om i de två 
dimensionerna av verksamhetsutveckling. Organisationerna anger som två viktiga faktorer 
att skapa ett högre kundvärde och sänkta kostnader, vilket Lungberg och Larsson (2001) 
även bekräftar. Dessa faktorer finns i empirikapitlet under organisation A, B och E.   

Enligt Molin (1991) måste organisationer utvecklas och förändras i samma takt som om-
världen för att kunna överleva och vara konkurrenskraftiga. Den yttre påverkan så som 
konkurrens anser organisationerna i vår studie vara en viktig faktor som påverkar deras val 
att påbörja någon typ av verksamhetsutveckling. Detta beror på att organisationerna utsätts 
för konkurrens och annan yttre påverkan, därför måste organisationerna över lag utvecklas 
för att förbli konkurrenskraftiga och bibehålla sin position på marknaden.  

I empirin påvisas det att vissa specifika organisationer har ett behov av att skapa ett sätt att 
arbeta på som passar alla. De måste ta hänsyn till de krav som ställs på organisationen sam-
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tidigt måste en av organisationerna uppfylla mandat från riksdagen. Empirin visar även på 
att hög arbetsbelastning leder till utveckling, målet samt faktorn för utveckling är då att 
minska arbetsbelastningen. 

Organisationerna i vår studie framhäver effektivisering som en viktig faktor, en del i detta 
kan vara att effektivisera kontrollen över organisationen, vilket påvisas i organisation D, 
mer specifikt i stycke 2. De menar också att kundrelationer och kundbemötande kan vara 
viktiga faktorer som t.ex. kan bidra till ökad konkurrenskraft hos organisationer. Att skapa 
intern och extern harmoni är viktiga element för att organisationen ska kunna funktioner 
på ett effektivare vis. De ovan nämnda faktorerna stödjer Molin (1991) även i sin teori.  

5.2.2 Systemutveckling 

Inom systemutveckling säger Andersen (1994a) att organisationen först måste identifiera 
vilka problem som finns och utifrån dessa se vad för typ av system som organisationen är i 
behov av.  

Organisationer påvisar att de är i behov av ett system som kan tillgodose organisationernas 
samtliga behov. De privata organisationerna menar att orderhantering och uppföljning är 
viktiga delar som många organisationer söker ett bra system för, som kan hjälpa dem att 
skapa ökad effektivitet, detta kan exempelvis ses i stycke 2 i organisation C. För oss är 
kostnaden en viktig faktor, eftersom målet är att tillgodose behov till lägsta möjliga kost-
nad. Via empirin har vi funnit att dagens organisationer delar vår uppfattning, det menar att 
ett bra anpassat system kan bidra till minskade kostnader. Organisationer önskar också med 
hjälp av bättre anpassade system att kunna minska olika kostnader.  

Enligt Nilsson (1991) kan organisationer välja att implementera ett standardsystem eller ett 
specialutvecklat system (se kapitel 3.2 stycke 1) för att få det stöd till sina processer som de 
är i behov av. Denna utveckling kan enligt samma författare ske både internt och externt 
vilket våra respondenter bekräftar. När vi ställde frågan om de använder sig av standardsy-
stem eller specialutvecklade system till respondenterna i vår studie, svarade de att de använt 
och/eller använder båda typerna. Vi kan i empirin se att några av de statliga organisationer-
na och några av de privata har speciella behov, vilka finns specificerade i empirin och där-
för har vissa funktioner i deras standardsystem specialbyggts, se exempelvis organisation 1 
och organisation E. 

5.3 Behovsanalys och beslutstagare 

Hur olika organisationer kom fram till behovet att förbättra/utveckla och vem som utförde 
behovsanalysen skiljer sig till viss del inom de organisationer som deltagit i vår studie. Or-
ganisationerna menar att behovet att utveckla visar sig i att vissa faktorer inte uppfylls så 
som ökad effektivitet, sänkta kostnader och ökad kvalitet. Från empirin framkom också att 
omsättningsökning bidrar till behovet att utveckla. Det påvisas även att en förändring av 
organisationsstrukturen kan leda till behovet av utveckling. 

Statliga organisationer utförde behovsanalysen med hjälp från en arbetsgrupp och interna 
experter men även viss extern hjälp. I de privata organisationerna var det företagsledningen 
samt ledningsgruppen inom affärsområdet som genomförde behovsanalysen. En organisa-
tion har även tagit hjälp av konsulter för att analysera fram sitt behov. 

Vem som senare tog beslutet att genomföra utvecklingen är i nästan alla organisationerna 
ledningsgruppen samt ibland organisationens VD. En av de statliga organisationerna säger 
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att det är de ansvariga för verksamheten som tar beslutet, dessa anser vi dock inneha sam-
ma roll som ledningsgruppen i en privat organisation. En tolkning av detta är att beslut om 
att utveckla tas på ledningsnivå i organisationerna eftersom att ledningsgruppen har en bra 
översikt över hela organisationen och även den yttre marknaden. Vilket betyder att de har 
en bra bild över vad som sker och då också kan se vad som behöver utvecklas för att de 
ska förbli konkurrenskraftiga. Empirin påvisar två andra beslutfattare inom statliga organi-
sationer. Vid den ena tas beslutet på lokal nivå med politisk involvering, se organisation 3 
stycke 2, och vid den andra tas beslutet upp till en viss kostnad av enhetschefer annars i 
samverkan med ledningen, se organisation 4 stycke 4.  

5.4 Systemet efter verksamheten eller verksamheten efter 
systemet? 

Vi frågade respondenterna hur de ser på om en organisation ska anpassa systemet efter 
verksamheten eller verksamheten efter systemet. Majoriteten av svaren gick i samma rikt-
ning dvs. den grundinställning som finns bland organisationerna är att systemet ska anpas-
sas efter verksamheten för att organisationen ska få ut bästa möjliga verksamhetsnytta. Men 
de nämner även att verksamheten ibland måste anpassas till viss grad för att systemet ska 
kunna utnyttjas på bästa möjliga sätt.  

Det framkom andra åsikter gällande frågan. En organisation menar att i vissa fall kan sy-
stemet användas för att skapa nya processer i verksamheten, detta för att göra verksamhe-
ten mer effektiv. En annan inställning hos organisationer är att anpassning av system re-
spektive verksamhet är relevant beroende på vad som önskas uppnås med utvecklingen 
och/eller kunders krav. 

Vi tolkar detta som att inget är mer rätt än det andra utan att ett visst sätt fungerar bättre i 
en viss organisation och för dess specifika situation. 

5.5 Nytta av forskningsresultat 

Vi valde att fråga hur organisationerna ser på behov av riktlinjer vid besluttagande av ut-
vecklingsarbete och om de ansåg att det saknades information för att underlätta beslutet.  

De flesta organisationerna i vår studie menar att det finns regler och riktlinjer för utveck-
ling inom organisationen som måste följas. De säger även att det alltid är viktigt att kolla på 
liknade projekt inom sin organisation och andra organisationer inom samma område för att 
finna riktlinjer. Detta kan dock bli svårt om det tidigare inte har utförts någon typ av ut-
veckling inom det specifika området och om organisationen inte heller har tillgång till andra 
organisationers utförande av liknande projekt.  

Stora organisationer anser att de är i behov av tydliga riktlinjer som alla delar i organisatio-
nen kan följa, eftersom det är många anställda och att de finns utspridda över ett stort geo-
grafiskt område. Utöver de regler och riktlinjer som finns i organisationer önskas också tyd-
ligare instruktioner om vilken information som bör finnas vid specifika tidpunkter eller 
moment under utvecklingsarbetet. Detaljerade och fullständiga processbeskrivningar borde 
också finnas som grund vid utvecklingen.  

Efter analys av empirin kan vi fastställa att vissa organisationer anser sig vara i behov av 
riktlinjer och skulle därför kunna dra nytta av vårt forskningsresultat, eftersom vi framtagit 
avgörande faktorer vid prioriterat val av utvecklingstyp.  
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6 Slutsatser  

Nedan följer slutsatser som är framtagna utifrån analysen. Dessa slutsatser är faktorer, utan inbördes ord-
ning, sammanställda i en egenframtagen matris.  Matrisen är svar till frågorna i vår problemformulering.   

Matrisen presenterar de faktorer som påverkar och avgör varför organisationer idag har 
behov av att utveckla samt de faktorer som styr prioritering av verksamhetsutveckling re-
spektive systemutveckling. Vi har valt att skilja på behovet av att utveckla och behovet av 
att verksamhetsutveckla respektive systemutveckla från varandra eftersom det kan upp-
komma olika faktorer. Efter att ha tagit fram faktorerna delade vi upp dem i två grupper, 
statlig och privat, för att se om skillnader existerar. Detta gav resultatet där vi drar slutsat-
sen att statliga organisationer oftast har kortsiktiga specifika mål med sin utveckling medan 
de privata organisationerna har långsiktiga och hela tiden pågående utvecklingar för att be-
hålla sin konkurrenskraft och position på marknaden. Avslutningsvis visar matrisen vem 
som är beslutstagare.   

 

 Statliga organisationer Privata organisationer 

Varför behov av  
att utveckla? 

� Ej stöd av ny ledningsstruktur 
� Få fram stöd så som  

o Vägledning 
o Riktlinjer  
o Regler 
o IT-stöd 

� Effektivisera 
� Bättre kvalitet 

� Effektivisera 
� Sänka kostnader 
� Öka omsättning 
� Bättre orderhantering 
� Uppföljning 
� Bättre kvalitet 
 

Faktorer som styr 
prioritering av verk-
samhetsutveckling 

� Ett arbetssätt från dagens två 
fungerande/effektivisering 

� Minskad arbetsbelastning 

� Kundkrav 
� Kostnadstänkande 
� Effektivisering 

Faktorer som styr  
prioritering av         
systemutveckling  
 

� Nytt ledningssystem  
� Säkerhetsbehandling i endast ett 

system istället för dagens två 
� Ett system från dagens två funge-

rande/effektivisering 

� Kundkrav  
� Omvärlds påverkan 
� Harmonisering 

Beslutstagare � Ledningsgrupp 
� De ansvariga för verksamheten 
� Lokal nivå med politisk involve-

ring 
� Enhetschefer 

� Ledningsgrupp 
� VD 

Tabell 6.1 – Matris med slutsatser från studien 
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7 Avslutande diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår slutsats och utfallet av uppsatsen, samt resultatets representati-
vitet. Vi kommer även att ge förslag på fortsatta studier inom disciplinen informatik. 

7.1 Studiens representativitet 

I metodkapitlet presenterade vi olika sätt att uppnå representativitet. I detta underkapitel 
diskuterar vi hur representativitet är uppnått i denna studie.  

7.1.1 Teoretisk representativitet  

För att vår teoretiska referensram ska uppfylla en god representativitet har vi använt oss av 
källor som vi anser vara relevanta och trovärdiga. De källor som vi använt oss av har vi 
noga granskat genom att ta reda på var dessa källor tidigare använts. De källor vi har tagit 
teori från har tidigare varit använda i artiklar, som kurslitteratur och originalkällor i tidigare 
forskningsstudier därför anser vi att dessa källor är rimliga och sanna.  

7.1.2 Empirisk representativitet 

För att vi ska uppnå reliabilitet har vi på ett noggrant sätt skapat intervjufrågor som speglar 
tillbaka på vår problemformulering. Vi har skapat ett brev som vi tillsammans med inter-
vjufrågorna skickats till olika organisationer för att ge alla samma information angående 
vårt studieområde och för att de ska förstå varför vi intervjuar dem och om vad. Om studi-
en är återupprepbar kan vi inte ta ställning till eftersom vi bara har gjort denna undersök-
ning en gång och att det inte finns tidigare studier inom samma område, men självklart är 
det vår förväntan. Om synen på och inställningen till vårt studieområde förändras, som ett 
resultat av kontinuerlig utveckling, kan det bli svårt att återupprepa denna studie och få 
samma resultat.   

För att uppnå validitet har vi i inledningen besvarat frågorna vad som ska studeras och var-
för och sedan gått vidare med att i metoden besvara frågan hur vi ska gå tillväga. Eftersom 
vi har besvarat frågorna vad, varför och hur så har vi skapat ett bra underlag för att kunna 
gå vidare och få fram den information vi verkligen söker. Detta för att uppnå den interna 
validiteten. Den externa validiteten, generalisering, anser vi att studien uppnått i denna upp-
sats, men vi inser att den kan vara begränsad eftersom frekvensen av svar från organisatio-
ner har varit mindre än vi hoppats på.  

7.1.3 Generaliserbarhet 

Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie kan vi inte säga att våra slutsatser är statis-
tiskt generaliserbara för hela populationen. Detta beror på att vi endast fått svar från nio 
stycken deltagande organisationer. Det finns dock en annan typ av generalisering, analytisk 
generalisering, som vi tagit upp i metodkapitlet. Vi kan göra analytiska generaliseringar ut-
ifrån vårt resultat eftersom vi har genomfört en djupare studie med ett mindre antal re-
spondenter. Vi anser att våra slutsatser kan vara till vägledning för en likartad händelse i en 
annan situation. Dock finns det förmodligen fler faktorer som vi skulle kunna lägga till vår 
studie som inte framkommit, dessa skulle kunna läggas på vid framtida studier. 
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Vi kommenterade angående urvalet att vi som minimum skulle intervjua tio organisationer 
men att en viss mättnad kunde uppstå tidigare. Under empiriinsamlingen märkte vi detta. 
Vi ansåg att det inte framkom någon ny information från de senare svaren och bestämde 
oss då för att det räckte med empiri. Vi valde därför att inte söka mer information utanför 
Jönköpings läns gränser.  

7.2 Diskussion och egna reflektioner  

En statlig organisation som vi kontaktade menade att de inte var lämpliga som studieobjekt 
och deltog därför inte. Detta eftersom verksamhetsutveckling sker gemensamt över 20 lo-
kala kontor, i regel på uppdrag från regeringen (personlig kommunikation, 2007-05-08). Vi 
vill ta upp denna diskussion eftersom den relaterar till artikeln som vi framhävde i inled-
ningen. I artikeln talar Lindström (2007) om att kommuner och landsting vill ha en tydliga-
re politisk styrning från regeringen gällande utveckling av IT-samhället. Den statliga organi-
sationen påvisar detta, det finns alltså politisk styrning redan idag, men kanske inte i den ut-
sträckning som önskas. 

När vi reflekterar över slutsatserna för vår studie kan vi konstatera att det inte existerar 
några större skillnader av faktorerna mellan den statliga och privata sektorn, förutom att 
skilja på val av prioriterad utvecklingstyp. Vid inledning av studien förväntade vi oss större 
skillnader mellan sektorerna, och då detta inte styrktes av studiens slutsatser ser vi på slut-
satserna med kritiska ögon. En mer omfattande studie skulle kunna bekräfta eller förkasta 
slutsatserna i denna studie.  

I metoden skapade vi möjligheten att kunna kategorisera de organisationer vi tog kontakt 
med efter deras storlek. Detta har vi valt att inte använda oss av eftersom vi inte har fått 
tillräcklig omfattande empiri för att kunna genomföra denna kategorisering.  

I frågan om ifall en organisation ska anpassa systemet efter verksamheten eller verksamhe-
ten efter systemet, fick vi fram olika synsätt. De olika synsätten anser vi varken vara rätt el-
ler fel, men enligt den kunskap vi har tagit till oss under vår utbildning samtycker vi med 
det mest framstående synsätt i studien, vilket är att systemet ska anpassas till verksamheten 
så gott det går men sedan måste organisationen alltid vara beredd på att verksamheten till 
viss del måste anpassas till systemet. Anledningen till att systemet ska anpassas efter verk-
samheten är för att det då är lättare att bibehålla de verksamhetsrutiner som finns i organi-
sationen. Att anpassa verksamheten efter system skulle kunna innebära nya rutiner för or-
ganisationen. Detta synsätt anser vi är det bästa då organisationer väljer att implementera 
ett specialbyggt system. Om organisationer däremot väljer att implementera ett standardsy-
stem anser vi att verksamheten viss del måste anpassas till systemet, detta eftersom stan-
dardsystem inte är anpassningsvänliga i samma grad som ett specialbyggt system. Med 
andra ord är ett sätt inte mer rätt än det andra, utan ett sätt fungerar bättra beroende på vad 
för typ av system organisationen väljer att implementera eller utveckla.  

Vi har genomfört en kvalitativ studie, detta ansåg vi vara den bästa metoden när vi valde 
metod för denna studie. Nu efter att studien är genomförd anser vi att det var ett bra val, 
då vi fick djupare information om hur organisationer ser på utveckling. För att vara kritisk 
mot vår metod, hade vi kunnat genomföra intervjuerna på ett annat sätt. Vi kunde ringt till 
organisationer för att få kontakt med en mer lämplig person som skulle kunna besvara våra 
intervjufrågor. Detta kanske hade resulterat i fler deltagande organisationer dock är detta 
inget vi vet med säkerhet.   
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7.3 Förslag till fortsatta studier 

Allt eftersom att vi arbetat med vårt uppsatsämne och vår problemformulering har vi träf-
fat på andra intressanta infallsvinklar och/eller områden/delar som det går att lägga fokus 
på, i andra studier samt i en fortsatt studie.  

Vi hade förväntat oss att minst 10 organisationer utifrån de 42 organisationer som vi kon-
taktade skulle delta, nu deltog bara 9 stycken organisationer. Detta påverkade vårt studiere-
sultat så att det inte blir lika generaliserbart. Studien som vi genomfört skulle kunna göras 
igen, då i en större utsträckning med fler organisationer, annat geografiskt område och helt 
enkelt i större omfång.  

Den kategorisering som vi valde att göra i denna uppsats för just denna studie var att kate-
gorisera organisationerna i ett specifikt geografiskt område, vilken sektor som de tillhörde 
samt vilken storlek som organisationen har. Det finns även andra väldigt intressanta kate-
gorier som skulle kunna användas, som att kategorisera efter verksamhetstyp, ett mer speci-
fikt geografiskt område med annat omfång osv. 

För vår uppsats har vi valt att ta reda på vem som är beslutstagare vid val att utveckla, men 
en studie skulle även kunna utföras där huvudsyftet är att ta reda på vad beslutstagaren och 
dennes roll har för betydelse eller påverkan vid/för utvecklingsarbetet. Alltså lägga fokus på 
beslutstagaren och dennes roll vid utvecklingsarbetet.  

I studien valde vi att ”bara” ta reda på vilka faktorer som påverkar utveckling, men något 
som vi finner som ett väldigt intressant fortsatt studieämne är att se om faktorerna skiljer 
sig över olika tidsperioder. Detta är dock en mer komplicerad studie som skulle kräva både 
mer tid och mycket resurser. För att kunna genomföra helheten måste dock flera delstudier 
genomföras vid minst två olika tillfällen innan frågan om faktorerna skiljer sig över olika 
tidsperioder kan besvaras.  
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Bilaga 1 – FA/ISAC modellen  

Systemering 

Förändringsanalys 

Analys av nuläget 

Analys av framtida verksamhet 

Verksamhetsstudie 

Informationsanalys 

Beskrivningar av ut-
rustningsanpassad 

lösning 

Problem och 
möjligheter 

Beskrivning av nu-
läget och föränd-

ringsbehov 

Beskrivning av åt-
gärder och framtida 

verksamhet 

Mer detaljerade be-
skrivningar av fram-
tida verksamhet 

Principiella beskriv-
ningar av informa-

tionssystemet 

Utformning av datasystem 

Utrustningsanpassning 

Beskrivningar av ut-
rustningsbehov be-
roende lösning 

FA/ISAC-modellen. 
(Andersen, 1994a, s.144) 
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Bilaga 2 – Brev till organisationer 

Intervjumedverkan för kandidatuppsats inom Informatik 

 

Hej, 

Vi är tre studenter som skriver vår kandidatuppsats inom Informatik på Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping.  

Uppsatsämnet är Verksamhetsutveckling vs. Systemutveckling. Vårt huvudsyfte är att finna 
de faktorer som är avgörande vid val av prioriterad utvecklingstyp (verksamhetsutveckling 
och/eller systemutveckling). 

Vi är intresserade av företag som under de senaste åren har genomfört eller genomför nå-
gon form av utveckling. Vår fråga är nu om ni passar in på denna beskrivning och i så fall 
vill hjälpa oss och svara på våra intervjufrågor? Intervjufrågorna finner ni befogade till detta 
mail. Vi har valt att alla delaktiga företag kommer att få vara anonyma i vår uppsats. 

Om du anser dig inte vara rätt person för att svara på dessa frågor ber vi dig vidarebefordra 
det till någon som är mer lämplig. 

Vi skulle vara tacksamma om ni skulle kunna ge oss ett svar senaste (en vecka efter att bre-
vet är mottaget) oavsett medverkan eller ej.  

 

Tack på förhand, 

 

Med vänliga hälsningar,  

Emma Ahlström, Emmeli Hultgren, Jeanette Karlberg 

   

 

 

 

Handledare 

Jörgen Lindh, P.hd inom informatik 

Jorgen.Lindh@ihh.hj.se 

Tel. 036-101780, mobil 070-7397395 
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Bilaga 3 – Intervjuformulär 

Bakgrund: 

1. Vad är ni för typ av företag? (Gärna en kort introduktion.) 

2. Hur många anställda finns det i företaget?  

3. Var är ert företag beläget?  

4. Vad har du för roll i företaget?    

Utveckling: 

5. Vilken typ av utveckling har ni valt att genomföra?  

6. När påbörjade ni ert utvecklingsarbete? Om ni har avslutat den, i så fall när? 

7. Hur kom ni fram till vad ni var i behov av att förbättra/utveckla och vem/vilka 
genomförde denna analys? 

8. Vad gjorde att ni bestämde er för att utförde just denna typ av utveckling? 

9. Varför utförde ni denna förbättring/detta utvecklingsarbete, vad var syftet? (Gärna 
både positiva och negativa aspekter.) 

10. Vem/vilka tog beslutet om utveckling och varför denna/dessa personer?  

11. Anser ni att organisationen ska anpassa systemet efter verksamheten eller verksam-
heten efter systemet?  I så fall varför? 

12. Har ni valt att implementera ett standardsystem eller att utveckla ett specialsystem? 
Eller kanske att kombinera dessa?  

13. Använde/använder ni er av externa eller interna konsulter vid analys, design samt 
implementering?   

Nytta av forskningsresultat:  

14. Vad för behov av riktlinjer vid besluttagande av utvecklingsarbete anser ni att det 
finns? 

15. När ni tog beslutet att utföra utvecklingsarbete, fanns det någon information som 
ni ansåg saknades som hade kunnat underlätta beslutet och i så fall vilken?  
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Bilaga 4 – Svar från statliga organisationer 

Organisation 1 

Bakgrund: 

1. Statlig Myndighet. 

2. Ca 15 000. 

3. På ett 50-tal platser, de flesta inom Sverige men också några utomlands.  

4. Informationssäkerhetsspecialist. 

Utveckling: 

5. Utbyte av det datoriserade lednings- och uppföljningssystemet. 

6. De första analyserna genomfördes 2005. Lösningen pekar mot ett system av sy-
stem, där en första systemrelease tas i bruk 4:e kvartalet 2008 och därefter är sy-
stemuppdateringar inplanerade med 1-års intervaller. 

7. Nuvarande system stödjer inte fullt ut den nya ledningsstrukturen där regionala 
ledningsnivån tagits bort. Myndigheten håller också på att byta ledningsfilosofi för 
den dagliga operativa verksamheten. Behovsanalys och kravställning på det nya sy-
stemet har gjorts av en arbetsgrupp där de tänkta användarna har haft stort infly-
tande. 

8. Att låta användarna delta i och med kravställning av ett nytt lednings- och uppfölj-
ningsstöd är en nödvändighet för att nå framgång vid ett införande. 

Även om det gamla är behängt med diverse brister när det gäller att stödja dess an-
vändare så har de lärt sig att hantera dessa. Att då införa ett nytt system som inte 
heller fullt ut stödjer användarnas behov skapar bara irritation och effektförluster 
då användarna måste utbildas och lära om. 

9. Nuvarande system är som sagt inte anpassat för den nya organisationen. 

Dessutom har behovet att hantera sekretessbelagd information ökat dramatiskt de 
senaste åren och då våra säkerhetsbestämmelser för databehandling av sådan in-
formation är rigorösa har det tvingat användarna att jobba i två olika system. Ett för 
så kallat öppen information och det andra för den sekretessklassade, vilket skapar 
merarbete och är dessutom kostsamt då användarna behöver dubbla datautrust-
ningar. 

Med den nya säkerhetsarkitekturen klarar vi att uppfylla alla säkerhetsbestämmelser 
och kan därför hantera huvuddelen av all information i ett system. 

10. Myndighetens högsta ledning. 

Därför att utveckling av ett nytt eget ledningssystem: 

� påverkar hur myndigheten kommer att styras och måste därför vara beslutat 
och accepterat av myndighetens ledning. 
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� är oerhört kostnads- och arbetskrävande, varför besluten måste tas på högsta 
nivå. 

11. Organisationen skall anpassa systemet efter verksamhetens behov, för att få ut mes-
ta möjliga verksamhetsnytta. 

12. Eftersom myndigheten har så speciella behov och/eller säkerhetskrav har vissa 
funktioner specialframtagits för att dessa ändamål. Men COTS har också använts 
där så varit möjligt t.ex. Microsoft Office paket.  

13. Både interna och externa konsulter har/kommer att användas vid analys, design, 
upphandling och implementering. 

Nytta av forskningsresultat:  

14. Myndighetens ledning måste ha fastställt både vilken ledningsfilosofi som skall gälla 
och vilka mål och visioner organisationen skall sträva mot. 

15. Ett ta fram ett helt nytt system är en lång process, att från början veta exakt vilket 
behov organisationen har om 4-7 år är helt omöjligt. Systemet måste därför vara 
flexibelt och moduluppbyggt med klara fastställda gränsytor där man kan byta ut 
delar då de av olika anledningar inte längre passar i helheten. 

Det enda man kan vara säker på är att de nu uppsatta målen/kraven för det tänkta 
systemet kommer av olika anledningar att behöva justeras, förändras under hela sy-
stemets livslängd, från planering över nyttjande intill avveckling och systemet måste 
därför från början byggas för att klara ständiga förändringar/förbättringar. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-15) 

 

Organisation 2 

Bakgrund: 

1. Vi är en myndighet under riksdagen. Detta innebär att vi är en del av riksdagens 
kontrollmakt. Vårt uppdrag är att granska och därigenom medverka till god resurs-
användning och en effektiv förvaltning i staten. 

2. Vi har för närvarande 310 anställda 

3. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Det finns tre övriga kontor varav ett är be-
läget i Jönköpings län. 

4. Jag arbetar på enheten för Planering och Kvalitet som controller och förändringsle-
dare.    

Utveckling: 

5. Vi har genomfört utveckling av en av våra kärnprocesser. Detta innebär att vi har 
tagit fram olika typer av stöd för de projekt och kompetenser som arbetar i denna 
process. Stöd i betydelsen vägledningar, riktlinjer och regler men också IT-stöd. 

6. Arbetet inleddes 2004/05 och pågår fortfarande. 
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7. Underlaget kom från flera olika källor. Dels från Swot-analyser som genomfördes 
av all personal vid myndigheten, dels från interna experter med ansvar att analysera 
och utvärdera verksamheten. 

8. Dagens myndighet bildades 2004 genom en sammanslagning av två myndigheter. 
Vid båda dessa myndigheter bedrevs samma process. Dock fanns det vissa skillna-
der i synen på hur detta skulle göras m.m. Det fanns således ett behov av att ensas 
om en inriktning. Vidare har vi i vårt anslagsdirektiv krav på oss att vara ett före-
döme i stadsförvaltningen. Därav följer att vi ständigt måste arbeta med att förbätt-
ra och effektivisera våra interna processer.  

9. Vi ville uppnå en mer enhetlig och gemensam syn på vad processen är och hur den 
bäst bedrivs. Vi ville också testa och diskutera gränserna i det mandat som vi fått av 
riksdagen (d.v.s. vad vi får granska och vad vi inte får granska). Syftet var också att 
etablera ändamålsenlig kvalitetssäkring av granskningen. 

10. Detta beslut togs av i egenskap av ytterst ansvariga för verksamheten. 

11. Vi talar sällan om system innan vi är klara med kravspecifikationen på systemet, 
d.v.s. innan vi vet vad vi behöver. Vi börjar med process- och objektsmodelleringar 
för att hitta behoven och önskemålen. Om vi inte skulle göra på detta sätt är risken 
överhängande att vi får ett system som inte motsvarar vårt behov. 

12. I detta fall arbetar vi utifrån en microsoft sharepoint-miljö där vi utvecklat viss 
funktionalitet själva. 

13. Vi använder ofta externa konsulter i kombination med egna resurser vid förbere-
dande arbete såsom process- och objektsmodellering och kravarbete, utveckling 
och implementering.   

Nytta av forskningsresultat: 

14. Möjligtvis att det finns stöd för vilken typ av information som bör finnas framme 
vid vissa tidpunkter eller moment i arbetet. 

15. Nej, inte direkt. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-17) 

 

Organisation 3 

Bakgrund: 

1. Statlig organisation. 

2. ca 10 000. 

3. I hela Jönköping kommun. 

4. IT-strateg. 

Utveckling: 

5. Hela organisationens IT verksamhet håller på att centraliseras. 
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6. Projektet påbörjades 2004 och håller på fram till september 07. 

7. Beroende på att IT-miljön blir allt mer komplex ansågs det nödvändigt att standar-
disera, man ansåg även att IT-driften skulle kunna effektiviseras. Beslut fattades 
centralt, på lokal nivå med politisk involvering, efter en analys gjort av externa kon-
sulter.  

8. Se svar 7. 

9. Det handlar till stor del om att få till en större samordning av IT mellan förvalt-
ningarna. 

10. Se svar 7. 

11. Det ideella svaret är naturligtvis att anpassa systemet efter verksamheten men i 
praktiken blir det att verksamheten till viss del får anpassa sig efter systemet. 

12. Det finns båda delarna. 

13. Till största delen externa konsulter. 

Nytta av forskningsresultat: 

14. Det är viktigt att riktlinjer finns vid beslut om utvecklingsarbete, dessa riktlinjer hål-
ler på att tas fram. Utgångspunkten har varit att vem som helst ska kunna lämna 
förslag på utvecklingsprojekt. 

15. Det saknas information om hur man skall gå till väga när man vill starta upp ett ut-
vecklingsprojekt. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-23) 

 

Organisation 4 

Bakgrund: 

1. Följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringar-
na samt verkställer politiska beslut inom verksamhetsområdet. En av organisatio-
nens huvuduppgifter är administration av ett av EU:s politikområden. Organisatio-
nen ska också arbeta för att främja den regionala utvecklingen. 

I organisationen finns det två systemutvecklingsenheter. Dessa ansvarar för utveck-
ling och förvaltning av informationssystem. Enheterna bedriver metod- och kvali-
tetsarbete samt utbildning inom systemutvecklingsområdet i organisationen.  

Systemutvecklingsenheten konsult, samordnar även konsultverksamheten inom 
området.  

Drift- och supportenheten ansvarar för driften av organisationens datorer och in-
formationssystem. I enhetens uppgifter ingår service, användarstöd och utbildning 
till organisationens personal. 

2. 600 anställda på huvudkontoret i Jönköpings län, totalt 1120 stycken i Sverige. 
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3. Huvudkontoret finns i Jönköpings län och sen finns det lokal kontor på 9 andra or-
ter i Sverige. 

4. Jag är enhetschef för en av IT-avdelningens två systemutvecklingsenheter. 

Utveckling: 

5. Vi genomför just nu en organisationsförändring på avdelningen som ger oss möj-
ligheten att vara mer kundfokuserade samtidigt som vi delar upp systemutveck-
lingsenheterna efter kompetens (analys/design och konstruktion), vi kommer även 
skapa nya roller för att på ett bättre sätt kunna möta våra kunder; Key Account 
Manager (KAM) och PMO (Project Management Office).   

6. Arbetet påbörjades under våren 2006 med två stycken utredningen; en som avsåg 
vår drift- och supportorganisation och en avsåg våra systemutvecklingsenheter samt 
tillhörande chefer och deras arbetsuppgifter/fokus. Vi kommer sätta den nya orga-
nisationen i drift under hösten 2007. 

7. Vi har under en längre tid haft diskussioner på enhetsmöten och i vår chefsgrupp 
om vi jobbar på ett optimaltsätt och om vi jobbar med rätt saker. Arbetsbelastning-
en på våra enhetschefer var mycket hög och sågs som ohållbar i längden. Vi tog 
hjälp av ett externt företag för att genomföra organisationsanalyser enligt 6 ovan. 

8. Se 5 + 7 ovan. 

9. Se 5 + 7 ovan. 

10. IT-chefen med stöd av resterande chefsgrupp. Avdelningschefen har full beslutsrätt 
över sin avdelning inom befintliga budgetramar, dvs. han är hyfsat fri att göra för-
ändringar så länge det inte driver kostnader då måste det finnas stöd i ledningen. 
Vårt förslag till organisationsförändring har givetvis förankrats i organisationsled-
ningen. 

11. - 

12. - 

13. Vi använder både interna och externa konsulter vid analys och design. Implemente-
ringen kommer vi dock genomföra själva för att få en klok förankring i organisatio-
nen. 

Nytta av forskningsresultat:  

14. Egentligen inte några alls. Det som är viktiga är mål och syfte med förändringen 
samt förankring av målbilden och att det finns utrymme för den tid och kostnader 
som drivs av förändringen. Vad gäller beslutsmandat framgår detta tydligt av ver-
kets besluts och arbetsordning. 

15. Nej. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-27) 
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Bilaga 5 – Svar från privata organisationer 

Organisation A  

Bakgrund: 

16. Transport och logistik företag.  

17. En koncern med runt 650 000 anställda. 

18. I över 220 länder. 

19. Svensk chef för kundintegration.  

Utveckling: 

20. Vi har ständigt utvecklingsprojekt som pågår, enbart i Sverige pågår ständigt 100-
tals projekt och aktiviteter. 

21. Vi har ständigt utvecklingsprojekt som pågår.  

22. Det varierar mycket, men generellt är det 3 faktorer som driver. Ökad effektivitet, 
sänkta kostnader och ökad kvalitet. 

23. Svårt att svara på rent generellt, men det är även här 3 grundfaktorer som styr. 
Kundkrav, yttre påverkan genom konkurrens samt harmonisering mot övriga delar 
av företaget (framför allt inom affärsområdet). 

24. - 

25. - 

26. Generellt är IT ett rent stöd till produktionsprocesser, men undantagsvis kan man 
använda ett system för att bygga upp nya processer. 

27. Vi har flera 100 system, så det finns alla varianter. Det är oftast behovet som styr. 

28. Samma här – det finna alla varianter på kombinationer även här. Ibland har vi flera 
externa resurser i samma projekt. 

Nytta av forskningsresultat:  

29. Vi har givna regler för mandat/beslut och processer för genomförande. 

30. Jag är själv inblandad i ett 20-tal utvecklingsprojekt när jag skriver detta, och det 
som oftast saknas är en detaljerad och fullständig processbeskrivning. 

 (Personlig kommunikation, 2007-04-20) 

 

Organisation B 

Bakgrund: 

1. Förpackningsföretag som tillverkar  
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� kartonger för industri, främst livsmedelsindustri. 

� presentkartonger till affärskedjor. 

� plastpåsar till affärskedjor. 

2. 170. 

3. Jönköping. 

4. Personalchef. 

Utveckling: 

5. Vi håller på med flera projekt inom både Verksamhetsutveckling och Systemut-
veckling. 

6. Pågått successivt under några år och beräknas fortsätta successivt ett tag ytterligare. 

7. Dels företagsledning samt ledningsgrupp inom det affärsområde vi verkar i. 

8. Bli effektivare, bli en bättre och intressantare leverantör, kostnadstänkande etc. 

9. Se föregående fråga! 

10. VD tillsammans med ledningsgrupp. 

11. Det utgår från ett kundtänkande - vi måste anpassa till vad våra kunder vill ha och 
vi måste bli så pass bra och intressanta att en kund väljer just oss. 

12. Det blir kombinationer. 

13. Vid Systemutveckling är det med hjälp av konsult i övrigt mestadels internt. 

14. Modeller för framarbetning av system är alltid intressant. 

15. Finns säkert en hel del man kan ha nytta av, kan dock inte precisera detta. 

(Personlig kommunikation, 2007-04-26) 

  

Organisation C 

Bakgrund: 

1. Aktiebolag som utför transporter inom logistik, bygg och anläggningstransporter 
och entreprenad. Bolaget ägs 45 delägare som också är egna entreprenörer och le-
verantörer till oss.  

2. I bolaget är vi 26 st, men sysselsätter genom våra leverantörer ca 350 personer. 

3. Jönköping. 

4. Logistikchef och It-ansvarig.  
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Utveckling: 

5. Vi har valt att införa mobil fordonskommunikation. D.v.s. montera in fordonsdato-
rer i bilar och maskiner.  

6. Projektet påbörjades under 2005 och målsättningen är att det ska vara avslutat i slu-
tet av 2007. 

7. Behovet har framkallats p.g.a. stor omsättningsökning (vilket medfört ökade admi-
nistration), kvalitets- och miljökrav, rationell hantering av orderstocken. 

8. I ett tidigare skede hade vi investerat i ett modernt trafikledningssystem samt affärs-
system vilket gjorde att det var ett naturligt steg att även modernisera orderflödet ut 
till resurserna som utför transporten. 

9. ▪    ökad effektivitet, minskad kostnad och administration. 

� bättre uppföljning, tid, kostnad. 

� uppföljning på miljöaspekter så som bränsleuppföljning. 

� Kundkrav. 

10. Ledningsgruppen. 

11. Organisationen ska anpassas till ett rationellt och effektivt arbetssätt därefter ska 
systemen anpassas, så långt det går, till organisationens arbetssätt. Grundinställ-
ningen är alltså att systemen ska anpassa till organisationen men samtidigt går det 
nog inte att undvika en viss anpassning till systemen. Det får ju dock aldrig vara så 
att systemen i sig skapar ett mindre rationellt arbetssätt.   

12. I ett första läge gjordes en pilotstudie på ett egenutvecklat system, framförallt på 
grund av att marknaden i detta läge inte kunde erbjuda något system som matchade 
våra krav. Successivt har det kommit upp flera aktörer som nu kan erbjuda bra 
standardlösningar, vilket gjort att vi gått vidare med en typ av standardlösning som 
dock anpassats något efter vår verksamhet.    

13. Både och. 

Nytta av forskningsresultat:  

14. När projektet påbörjades fanns ej mycket forskningsarbete eller information att ta 
del av. Successivt har fler liknande utvecklingsprojekt genomförts vilket gör att det 
idag finns mer information att ta del av. 

15. Vi saknade studier av liknande projekt på liknande typer av företag. Med hjälp av 
sådana studier hade vi kunnat ta lärdom av hur projektet skulle genomföras. 

(Personlig kommunikation, 2007-05-08) 
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Organisation D 

Bakgrund: 

1. Vi är ett familjeägt företag i kontorsmöbelbranchen. Vi är ledande på den svenska 
marknaden och nr 3 i Europa. Vi består av tre företag. 

2. Totalt är 3 000 anställda, 2 200 är helt anställda hos oss. De återstående 800 är an-
ställda i dotterbolag som vi är delägare i d.v.s. inte helt ägarskap. 

3. Vi har tre produktionsenheter i Sverige. Varav två ligger i Jönköpings län. 

4. Arbetar med personalfrågor. 

Utveckling: 

5. Utveckling pågår alltid i en större organisation. Det är inget som är konstant. Vi ut-
vecklar hela tiden nya produktionsmetoder, lanserar kontinuerligt nya produkter på 
våra marknader. Även organisationsmässigt pågår ständigt utvecklingen. Exempel 
på utveckling är att vi för två år sedan bolagiserade bolaget till tre aktiebolag enligt 
ovan. Tidigare var det endast ett bolag. 

6. De nya bolagen, som sagt för två år sedan. Pågående utveckling hela tiden såväl or-
ganisatoriskt och affärsutvecklingsmässigt (nya marknader). 

7. Besluten togs strategiskt från ägarfamiljen. Positivt med uppdelning av skilda bolag 
i en koncern är framförallt att kontrollen är mer effektiv "bättre koll på läget". 
Eventuella negativa aspekter kan vara implementeringen, det nya för personalen att 
företaget blir tre företag i stället för som tidigare ett företag. 

8. Se föregående fråga. 

9. Se föregående frågor. 

10. Se föregående frågor. 

11. Implementering av nya organisationer/system tar alltid tid. Det är precis samma, 
som att köra/trimma in nya maskiner i produktionen. Nya bolag, nya organisatio-
ner tar alltid tid att implementera p.g.a. att ledning och personal ofta är ovana vid 
det som är nytt. Det ger sig alltid vilket som anpassas till vad, system i förhållande 
till organisation eller vice versa. 

12. Tämligen traditionellt synsätt används alltid vid organisationsutveckling inom famil-
jeägda företag. 

13. Det förekommer att företaget anlitar externa konsulter i sådana här sammanhang. 

Nytta av forskningsresultat: 

14. Jag tror att kompetensen redan finns i stora delar av företaget vad gäller upprättan-
de av riktlinjer vid olika former av organisationsförändringar etc. 

15. Företaget var mycket noga/tydliga med innan att informera inom hela organisatio-
nen, vad den här ombolagiseringen skulle innebära såväl för våra produktionsenhe-
ter som för våra dotterbolag (marknad). 

(Personlig kommunikation, 2007-05-10) 
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Organisation E 

Bakgrund: 

1. Redovisningskonsultfirma. 

2. 1300 anställda i Sverige. I Jönköping 30. 

3. 136 orter i Sverige, däribland Jönköping. 

4. Säljare Jönköpings län.   

Utveckling: 

5. Utveckling organisatorisk. Det har bildats en teamorganisation, en säljorganisation. 
Olika kompetensgrupper inom företaget.  

Systemutveckling. Vi har bytt fakturerings- och tidrapporteringssystem. Från tic tac 
till Maconomy. Vi byter för närvarande redovisningssystem, från flera program till 
Briljant. Vi hjälper även en annan organisation med idéer om hur de ska utveckla 
sin e-bokföring.  

6. Verksamhetsutveckling 2003 och lite nytändning januari 07.  

Systemutveckling Maconomy infördes vid årsskiftet 06/07. Briljant håller gradvis på 
att implementeras klart hösten 08. E-bokföring löpande sedan något år tillbaka.  

7. Ledningen har bytts ut och nya tankar kommit med den nya ledningen. Konsuler 
har hjälpt till att titta på företaget.  

8. Nödvändigt för att möta våra kunders efterfrågan.  

9. För att fortsätta vara marknadsledande. För att kunna möte dagens och morgonda-
gens kunder. Systemen vi har använt började bli åldriga. Krävs mer webblösningar.  

10. Ledningen i Stockholm. I en så pass stor organisation som är spridd i landet behö-
ver man ha en gemensam strategi och ett gemensamt arbetssätt för att vara ett före-
tag med gemensam kvalité. 

11. Man har letat efter ett system som passar organisationen men det är givetvis så att 
nya system kräver lite omorganisation i ett så pass stort företag som vårt. T.ex. har 
vi nya faktureringsrutiner etc.  

12. Ett standardsystem som anpassats lite till våra behov.  

13. Externa konsulter i fas 1 sedan interna konsulter tar över och utbilda resterande 
personal.  

Nytta av forskningsresultat:  

14. Stort behov. Ska man genomföra en förändring då man är på så många orter och så 
många anställda får inget lämnas åt slumpen. Det krävs noggranna studier, förstudi-
er och konsulter för att hitta rätt.  

15. I något fall referensföretag i vår bransch och storlek.  

 (Personlig kommunikation, 2007-05-21) 


