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Summary: The rapid progress of Information Technology (IT) continues. IT can make 
processes more cost-effective and be a tool when identifying alternative solutions to increase 
competitiveness. However, the rapid pace of development and the high costs attached, creates 
a genuine uncertainty when it comes to IT-investments. Eventually, the organization will be 
confronted with dilemmas such when decisions or their outcomes are unclear or contradictory, 
you have a dilemma. 
 
The purpose of this study is to describe and analyze balance acts (dilemmas) of IT-
investments. The base of study is decision theory, from the traditional rational way of 
reasoning to more socially constructed models. The perspective varies with the contexts and 
actors. The company is a coalition of actors, all with a different perspective on a specific part 
of the business. 
 
The empirical data consist of two public authorities (case-studies), Swedish Tax Authority 
and Premium Pension Authority (PPM). I have collected data by conducting interviews, 
taking part of archived material and being an observant participator. PPM’s dilemma is 
whether to buy or to develop a system and Swedish Tax Authority’s dilemma is whether to 
use open source or a proprietary development tool. 
 
The analysis of the empiric material have resulted in a typology of dilemmas in conjunction 
with IT-investments. The typology consists of:  
 
(a) dilemma points  - events where the dilemmas originate.  
(b) dilemma consequences – dilemmas that are hard to discern and thus associated with a 
great deal of risk. 
(c) balancing acts dilemmas -  the decision maker must balance between multiple choices in 
order to reach a satisfying outcome. Each choice has its pros and cons. 
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Sammanfattning 
 
Informationsteknologin (IT) fortsätter att utvecklas snabbt. Det ger möjlighet för företag och 
organisationer att kostnadseffektivisera sina processer och hitta alternativa lösningar som ökar 
konkurrenskraften. Den höga utvecklingstakten och de stora kostnader som är inbegripna 
skapar samtidigt en genuin beslutsosäkerhet vid investering i IT. Företagare ställs inför en rad 
dilemman: var, när och hur ska investeringar göras? I de situationer där utfallen av ett beslut 
är oklara eller motstridiga befinner sig beslutsfattaren i ett dilemma. Syftet med denna studie 
är att beskriva och analysera beslutsdilemman som beslutsfattare har vid dessa IT-
investeringar.  
 
Studien bygger på beslutsteori, där referensramen bestäms av såväl den rationella skolans 
mycket bestämda beslutskedja som av mer socialkonstruktivistiska beslutsmodeller. 
Beslutsperspektiven varierar med kontexten och intressenterna. Företaget är en koalition 
mellan olika aktörer, alla med sitt perspektiv på företagets beteende i den specifika branschen. 
 
Empirin utgörs av två myndigheter (fallstudier), Skatteverket respektive 
Premiepensionsmyndigheten (PPM). Genom intervjuer, studier av arkivmaterial samt 
deltagande observation har jag samlat information om två beslutsprocesser: PPM:s val mellan 
att köpa ett färdigt IT-system och att utveckla ett eget samt Skatteverkets val mellan ett 
proprietärt IT-verktyg och ett baserat på öppen källkod.  
 
Analysen av det empiriska materialet har resulterat i en typologi med tre typer av 
beslutsdilemman vid IT-investeringar. Den första typen av dilemman är de beslutspunkter 
som uppstår i samband med investeringar. Jag kallar dessa för (a) dilemmapunkter. Den andra 
typen av dilemman beror av att resultat och konsekvenser ofta är svårbestämda. Det leder till 
en hög beslutsosäkerhet och jag benämner därför det (b) konsekvensdilemman. 
Beslutsdilemmat kan också betyda att man ställs inför flera beslutsalternativ med både 
förväntat önskat och möjliga, oönskade resultat. Det ställer beslutsfattaren inför valet att 
balansera mellan alternativen. Jag kallar dessa för (c) balansaktsdilemman. 
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1 Bakgrund 
 
I ett samhälle och på en marknad med stora frihetsgrader måste alla aktörer hela tiden göra 
val. Vissa val kan vara enkla. De har beslutssituationer som är okomplicerade och självklara, 
där varje valbart alternativ är kopplat till ett givet resultat. Ett exempel på en sådan situation 
är när man byter tv-kanal med fjärrkontrollen och tv:n svarar på ett förutbestämt sätt. Nu är ju 
inte alla beslut så pass enkla att fatta. Vissa val är betydligt svårare och har då en ytterst 
komplex beslutssituation. Ett exempel är när ett land beslutar sig för att gå i krig. Detta beslut 
involverar en rad intressenter i olika kulturer och förlöser en rad icke-förväntade effekter.  
 
I de situationer där utfallen av ett beslut är oklara eller motstridiga befinner sig beslutsfattaren 
i ett dilemma: vilket beslut ska man fatta? Dilemman finns såväl när man förväntar sig 
negativa som positiva utfall. Dilemmat är mer kopplat till det förhållandet att man står inför 
ömsesidigt uteslutande val; man kan i bästa fall stå som ”åsnan mellan hötapparna” och i 
värsta fall uppleva att man riskerar att hamna i en återvändsgränd där utgången spärrats.  Tre 
vardagliga exempel på typifiering av dilemman är Middagsätarens- och resenärens dilemma 
samt allmänningens tragedi. 
 

Middagsätarens dilemma
1 berör problemet som uppstår när några restauranggäster, före 

middagen, kommer överens om att dela på notan. Konsekvensen blir att de som äter de 
billigare maträtterna tvingas subventionera de som beställer in de lite dyrare maträtterna. 
Vissa kanske utnyttjar situationen och de som får subventionera blir troligtvis inte 
intresserade av att även i framtiden dela nota. Det egentliga sättet att inte förlora på 
överenskommelsen är att beställa in den dyraste maträtten. Med andra ord uppstår en situation 
där gästerna beställer det de kanske inte vill äta. Den absurda effekten blir att alla betalar för 
att slippa betala. 
 
Om middagsätarens dilemma belyser problemet med gemensamt finansierade resurser, 
illustrerar allmänningens tragedi

2 risker med avgiftsfria gemensamma nyttigheter. 
Allmänningen var den betesmark alla bybor ägde tillsammans, och där allas får fick beta. 
Tillslut blev allmänningen avbetad och därmed värdelös. Även om man insåg riskerna med 
avbetningen vann man inget på återhållsamhet. Det fanns alltid någon som var villig att släppa 
ut sina får på bete på allmänningen.  
 
Det tredje exemplet är resenärens dilemma

3. Två resenärer har förlorat sina identiska 
resväskor. För att få ersättning ska de fylla i sina förlustrapporter oberoende varandra. Är 
rapporterna likvärdiga får de båda ut vad de begär, om inte får de istället det lägsta angivna 
beloppet. Flygbolaget anser nämligen att den som fyllt i det högsta beloppet ljuger.  
För att premiera uppriktighet ger bolaget ut en bonus till den person som rapporterat det lägsta 
beloppet (den andra får samma summa minus bonusen). Att ange lägsta belopp är alltså 
gynnsamt så länge som resenärerna inte kommit överens om vad de ska redovisa. Dilemmat 
bottnar i att även om de har en sådan pakt, har de ändå svårt att lita på att den andre inte anger 
ett lägre belopp. 
  

                                                 
1 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=middagsätarens%20dilemma (2006-09-24) 
2 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=allm%E4nningens+tragedi&sok=S%F6k 
(2006-09-24) 
3 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=resen%E4r (2006-09-24) 
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Middagsätarens- och resenärens dilemma samt allmänningens utgör tre exempel på dilemman 
kopplade till beslut.  
 
1.1 Problem 
 
Sedan den industriella revolutionens början har automatisering av processer stått i 
beslutscentrum. Vilka moment kan och bör ersättas med en maskin och vilka kan förbli 
manuella? Den snabbt föränderliga informations- och kommunikationsteknologin (IT) ställer 
företag inför fortlöpande beslutsproblem på denna effektivitetsgrund. IT-utvecklingen ställer 
också företag fortlöpande inför möjligheten att förstärka sin konkurrenskraft genom att före 
konkurrenterna finna nya lösningar på logistiska- och marknadskommunikativa processer. 
Den digitala databehandlingen började ta fart på allvar på 1970-talet och har sedan accelererat 
genom en parallell utveckling av kommunikationsteknologin. På 2000-talet står utvecklingen 
inför alltmer integrerande. 
 
Nicholas G. Carr (2005) och Michael E. Porter4 ställer den kritiska frågan om IT utgör någon 
egentlig skillnad för företag och dess intressenter.  Författarna menar att IT inte förändrar 
företagsekonomins grundläggande teorier och modeller. Sedan penninghushållningen tog fart 
på 1000-talet5 i Europa har det varit erbjudandet, alltså produkterna och tjänsterna, som 
genererat intäkterna. Erbjudandet har bytt ägare mot betalning, intäkter som ska täcka 
kostnader och ge vinst.  
 
Carr och Porter kan sägas representera ett förhållningssätt till IT som står i direkt kontrast till 
det paradigmskifte som deklarerats av bland annat Don Peppers och Martha Rogers (1996), 
Philip Kotler (2003) och den lokale IT-profilen Christer Sturmark (1997). Dessa IT-
förespråkare anser att den nya teknologin radikalt förändrar sättet vi gör affärer. I princip 
kullkastar IT de traditionella spelreglerna för företag och organisationer. Den nya teknologin 
används i produkter, produktionsprocesser och i relationsskapande insatser som reklam, 
prissättning och logistik. För den praktiskt verksamma företagaren har IT-utvecklingen 
inneburit, och innebär, omfattande fortlöpande investeringar.  
 
Såväl teoretiker som praktiker står sålunda inför frågor om hur IT påverkar företagandet. 
Genererar verkligen alla dessa system de konkurrensfördelar som mjukvaruleverantören 
utlovar? Ger de verkligen de marknadsandelar som managementkonsulten intygar? Ökar IT 
de marginaler som vd:n hoppas på?  
 
Skillnaden mellan IT som revolution (Kotler/Sturmark/Rogers och Peppers) och som 
evolution (Porter/Carr) kan sägas vara att det förstnämnda synsättet tenderar att glömma bort 
att fundamentet för IT är (effektiv) automatisering6. Och den skillnad som IT gör, åtminstone 
om man jämför automatiska- (IT) och manuella (icke-IT) processer, berör både infrastruktur 
och beslutsunderlag. En IT-fierad infrastruktur gör att företag kan agera snabbare (i enligt 
med Joy:s lag7) och tack vare att underlaget av data blir väsentligt mer omfattande kan man 
fatta bättre beslut (i enligt med Moore:s lag7). 

                                                 
4 Porter, Michael E., (vol. 79, nr 3, 2001), “Strategy and the Internet”, Harvard Business 
Review, s. 63-78 
5 http://hem.passagen.se/jervrud/feodalism.htm (2006-02-23)  
6 http://www.idi.ntnu.no/emner/dif8916/denning.pdf  (2006-02-19) 
7 Joy:s lag är att datorer blir allt snabbare, Moore:s lag är att datorer kan lagra allt mer data, se 
även http://user.it.uu.se/~jakobc/kurs/itkv03/itkv_f2_historia.pdf (2006-12-02) 
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1.2 Problematisering 
 
Ett problem kan ses som en fråga som söker sitt svar. Frågan uppstår inte av sig själv utan är 
kopplad till någon. I centrum för problematiseringen står sålunda olika intressenter. Så det är 
med syfte att fördjupa problembilden som jag valt att tillämpa intressentmodellen8.  
 
Intressentmodellen är ett effektivt sätt att betrakta och analysera organisationens aktörer och 
deras relation till organisationen. Utgångspunkten för modellen är intressenternas bidrag och 
belöningar; de som har intressen i organisationens tillkomst, genomförande, konsekvenser och 
effekter9.   
 
Ofta är intressenternas mål och krav motstridiga, till och med direkt konkurrerande. Jämför 
ägarnas krav på allt högre utdelning med de anställdas krav på hög lön och 
anställningstrygghet10. Vems krav ska man tillgodose? Vilka konsekvenser medför olika val? 
 
När man studerar en organisation i intressentmodellen är det viktigt att inte se organisationen 
som en isolerad företeelse. Organisationer verkar i och påverkas av en gemensam omvärld. 
Denna omvärld är organisationens miljö, en metaorganisation där intressenter konfronteras 
och verkar i. Dynamiken som däri uppstår gör att man ofta talar om omvärldsfaktorer eller 
medverkande krafter. Här följer några frekventa intressenter i en generisk intressentmodell: 
 
Ägare: har satsat kapital i företaget. Kapital som de kan förlora och därför är de intresserade 
av att företaget ska fortleva, gå med vinst och ge utdelning. Ägarna vill att kapitalet och de 
materiella resurserna ska förvaltas på bästa möjliga sätt.  
 
Anställda: de anställda arbetar på företaget och vill ha skälig lön för det arbete de utför. De 
vill ha en god arbetsmiljö, en trygg tillvaro på arbetsplatsen, meningsfyllda arbetsuppgifter, 
tillfälle för personlig utveckling, medinflytande etc.  
 
Kunder: kunderna är en av företagets viktigaste intressentgrupp. Utan kunder kan inte 
företaget fortleva. Kunderna bidrar genom att köpa företagets varor och tjänster. De kräver 
rätt produkter till rimliga priser, leveranssäkerhet och utveckling. 
 
Opinionsbildande grupper: grupper som har mer eller mindre inflytande i samhället, 
exempelvis miljörörelsen. Att stå på god fot med opinionsbildande grupper kan leda till 
värdefull publicitet.  
 
Leverantörer: förser företaget med varor och tjänster. Leverantörens storlek och tillgång till 
varor påverkar relationen till företaget. 
 
Långivare: vill ha ränta och amorteringar på utlånat kapital. 
 
Stat och kommun: bidrar med olika typer av samhällsservice till företaget, exempelvis 
arbetsförmedling, infrastruktur och kommunikationsmedel. Stat och kommun kan också ge 
bidrag till företaget i utbyte mot visst samhällsansvar, exempelvis nyanställning. 

                                                 
8 http://www.mitt.mh.se/mi10/1_ditt_foretag_modeller.htm  (2005-10-23) 
9 http://www.gotland.se/protokoll/lvnprot/Lvn1998/981207/rapport.htm  (2006-02-06) 
10 Aspelin, Gina, Gabrielsson, Tobias, Mattson, Fredrik., (2006), Konstinvesteringar – sett ur 
ett företagsekonomiskt perspektiv, Lunds Universitet, s. 44 
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Intresseorganisationer: föreningar som företaget är medlem i, exempelvis 
branschorganisationer och arbetsgivarföreningen. En intresseorganisations uppgift är att 
bevaka medlemmarnas intressen exempelvis som när Recording Industry Association of 
America11 bevakar att upphovsrätten efterlevs. I gengäld har företaget (medlemmen) 
förpliktelser mot intresseorganisationen och betalar medlemsavgifter. 
 
De åtta intressenterna ovan kan alla sägas utgöra en del av en generisk intressentmodell. För 
den här uppsatsen vill jag dock lägga till aktören IT-beslutsfattaren till modellen: 
 
IT-beslutsfattare: ska fatta beslut om organisationens IT-stöd, infrastruktur och strategi. 
Svarar direkt inför ledningen. 
 

1.3  Syfte 
 
I den här uppsatsen ska jag studera komplexa beslutsituationer kopplade till IT och IT-
kapitalplacering. Jag är intresserad av de problem som en företagsledning måste ta itu när det 
gäller frågor som exempelvis utveckling, avveckling, outsourcing och standarder. Problem på 
den här nivån är intrikata och laddade med både negativa effekter och positiva konsekvenser. 
Ofta berör de stora delar av en organisation. Besluten för att hantera problemen blir därför av 
typen balansakter eller dilemman. Min studie ska resultera i en struktur (typologi) för de 
dilemman som observerats.  
 
1.4 Metod 
 
Uppsatsens fråga är alltså vilka motstridiga överväganden man står inför vid IT-investeringar. 
För att besvara detta behöver jag först göra en grov planering av studien där 
informationssökning spelar en viktig roll. Vad finns redan undersökt av andra och finns 
information att hämta så jag kan klara uppgiften? Finns en fast grund att stå på gällande 
teorier och modeller? Eftersom jag tänkt bygga studien på praktikfall behöver jag också arbeta 
med intervjuer och kanske enkäter. Jag behöver också tid att analysera och reflektera över 
resultaten. Jag försöker sålunda följa den arbetsmodell som finns för kursen Det Digitala 
Klivet, 10 poäng, Högskolan i Gävle: 
 

                                                 
11 Recording Industry Association of America är den amerikanska skivbranschens 
intresseorganisation. 
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(Källa: Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn, 2006) 
 
1.5  Definitioner 
 
Tre centrala begrepp behöver definieras: informationsteknologi (IT), öppen källkod och 
proprietärt system.  
Begreppet definieras av en datatidning för hemmaanvändare som ”informationsteknologi, 
vetenskapen om informationsteknik”12, medan Uppsala Universitet använder sig av 
definitionen ”tekniker för att samla in, överföra, bearbeta och lagra information”13.   
 
För den här uppsatsen väljer jag en lite mer tvärvetenskapliga tolkning, där IT 
innefattar tillämpade datasystem, både hård- och mjukvara, ofta omfattande nätverk 
och telekom, vanligtvis i affärssammanhang14. IT har litet egenvärde utan måste sättas i 
ett sammanhang för att få affärsmässigt existensberättigande. 
 
Det andra begreppet som behövs definieras är öppen källkod. Om vi ånyo tar datatidningen 
för hemmaanvändare till hjälp, hittar vi definitionen ”principen om att all källkod ska vara fri. 
Användare ska alltid ha möjligheten att göra ändringar eller kompletteringar. Distributionen 
ska också vara fri och källkoden ska följa med programmet”12.  
 
En lite mer diversifierad bild av begreppet ger Computer Sweden15. Tidningen menar att 
öppen källkod är en ideologi som uppmanar användarna att bygga ut och rätta buggar i 
programmet. Detta program behöver inte vara gratis, det kan förpackas och säljas. Computer 
Sweden nämner även två närbesläktade tillämpningarna av öppen källkod: fri mjukvara och 
delad källkod. Den fri mjukvara ger användaren full frihet att göra vad hon vill med 

                                                 
12 http://pcforalla.idg.se/tjanster/dataordboken/ med ”IT” som söknyckel (2006-02-19) 
13 http://user.it.uu.se/~algotr/itpres.html (2007-07-06) 
14 http://foldoc.org/?Information+Technology 2006-02-20 
15 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=öppen%20källkod (2006-07-26)   
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källkoden. Fri mjukvara kan vara gratis eller säljas så länge som säljaren inte begränsar 
friheten för köparen; programmet ska kunna ändras hur som helst av köparen. Skillnaden 
mellan fri mjukvara och öppen källkod är fri mjukvara betonar det fria, som fria åsikter16. Den 
andra tillämpningen av öppen källkod-tänket är delad källkod. Det innebär att användaren får 
ta del av källkoden men inte ändra i den eller sprida den vidare, vanligtvis under avtalslika 
former med upphovsmannen17. Ett exempel på delad källkod är Windows – Microsoft visar 
faktiskt källkod för regeringar och stora organisationer. Syftet är att förändra bilden av 
Windows som ett slutet system18.  
 
Den definition av öppen källkod som jag väljer att använda i uppsatsen är att 
”källkoden till ett datorprogram är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och 
vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att 
programmet gör vad det ska, eller anpassa det till sina behov. Sådana modifikationer 
erbjuds vanligen tillbaka till den ursprunglige upphovsmannen, som kan välja att göra 
dem till en del av den officiella versionen”19. I den här uppsatsen särskiljer jag inte 
öppen källkod och fri mjukvara. De behandlas lika. Gällande delad mjukvara så väljer 
jag att sälla det till det proprietära system-lägret. 
 
Det kanske mest kända exemplet på ett system baserat på öppen källkod är Linux15.   
Jag kommer i uppsatsen, för enkelheten och variationens skull, även att hänvisa till den 
här typen av system som öppna/öppet och baserad på öppen källkod.  
 
Det sista begreppet som ska definieras är proprietärt systemet. Datatidningen för 
hemmaanvändare menar det är ”…motsatsen till öppen. En design eller teknik som betecknas 
som proprietär är en som ägs av ett företag”20. En annan sajt använder följande definition 
”…inte har de grundläggande friheter som finns hos fri programvara, exempelvis får man inte 
tillgång till källkoden, man får inte ändra i programmet, och man får inte ge bort kopior. Fri 
programvara har dock också en ägare: denne har givit användaren vissa friheter (och därmed 
följande skyldigheter, se exempelvis GPL, General Public License, och ser genom sin 
upphovsrätt till att dessa efterlevs”21. 
 
Ett proprietärt system definieras som ett system som ägs av ett företag och där ägaren 
inte tillåter andra att ändra i systemet eller ge bort kopior av det. Ett system som inte är 
baserat på öppen källkod eller fri mjukvara är, i alla fall i den här uppsatsen och dess 
valda definitioner, ett proprietärt system. Därmed väljer jag att bortse från fenomenet 
delad källkod.  
 
Ett proprietärt system kan både vara defactostandard och ha ett så kallat 
programmeringsgränssnitt. Det behöver alltså inte vara något av en obskyr svart låda. 
Ett exempel på ett proprietärt system är Microsoft Windows.  
 

                                                 
16 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=fri%20mjukvara (2006-07-26) 
17 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=delad%20källkod (2006-07-26) 
18http://www.idg.se/ArticlePages/200301/15/20030115115608_CS/20030115115608_CS.dbp.
asp (2006-07-26) 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_k%C3%A4llkod (2006-07-26) 
20 http://pcforalla.idg.se/tjanster/dataordboken/ (2006-02-19), sökningen gjordes på 
engelskans  ”proprietary” 
21 http://sv.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A4r (2006-02-20) 
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Jag kommer i uppsatsen, för enkelheten och variationens skull, även att hänvisa till den 
här typen av system som slutet/slutna.  
 
Jag har valt att basera min balansaktsempiri på fallstudier. Den forskningsstrategin beskrivs 
av Eriksson och Wiedersheim-Paul som att koncentrera blicken på specifika förekomster i 
olika avseenden istället för att studera många olika fall22. Författarna menar att det studien, 
som ansats, saknar när det gäller kvantitativa data tar den igen på kvalitativa data. Tack vare 
att man kan analysera data på djupet skapas goda förutsättningar att utvinna mönster och 
relationer. Fallstudien är i synnerhet lämpad för områden med relativt lite tidigare forskning. 
Och så är fallet för balansakter och beslutsdilemman i samband med IT-investeringar. Den 
tidigare forskning som bedrivits antingen tangerar förändringsdilemmat i samband med IT 
(Andersson, Fagerström) eller analyserar investeringsmodeller i samband med IT (Frykmer 
och Liedén, Andersson och Persson). Jag har inte hittat någon forskning kring balansakter vid 
IT-investeringar. 
 
En förutsättning för att kunna göra fallstudier är att det finns tillräckligt med data för att 
genomföra undersökningen. Så var fallet för mig i dessa praktikfall. Intervjuerna var 
semistrukturerade. I en sådan intervjuform kan respondenten med egna ord berätta om 
erfarenheter och kunskaper23. Inga frågor var kända före de olika intervjutillfällena, som 
genomfördes både per e-post, telefon och i personliga möten. Det har förekommet tillfällen då 
jag fått återkomma med kompletterande frågor. Exempel på ett utdrag från en sådan 
komplettering (telefonintervju): 
 
F: Var beslutet om att välja Eclipse (valet mellan Borland, IntelliJ och Eclipse) svårt eller 
enkelt att fatta (tillslut)? 
S: Det var enkelt.  
F: Ni valde att gå vidare med Borland, Jetbrains och Eclipse – berodde det på någon speciell 
anledning (att det blev just dessa tre aktörer/verktyg)? 
S: Det berodde dels på att tidningen Java Developer’s Journal ansåg att Jetbrains och 

Eclipse var marknadsledande, dels att vi redan använde Borland:s verktyg. 

F: När det gäller open source är ett mot-argument (från ”slutna” leverantörer) att den ”öppna” 
programvaran bara vidareutvecklas så länge rörelsen för öppen källkod är intresserad av det. 
Hur ställer ni er till det och valet att köra med öppen källkod? Hur ställer ni er till det som 
myndighet (det kan kanske vara extra känsligt när man som myndighet väljer öppen källod då 
eventuella systemfel som kan spåras till valet av öppen källkod kan ge dålig publicitet)? 
S: Det är egentligen Java vi vill åt och det ägs och vidareutvecklas av Sun. MyEclipse rättar 

buggar sin paketering av Eclipse. IDE:n
24

 är viktigt men Java är ju viktigare.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, Finn, (1997), Att utreda, forska och 
rapportera, Liber, s. 104 ff  
23 Ahlgren, Thorbjörn, (2004), Utvärdering av BVC i Gislaved, Luppen kunskapscentrum, 
Jönköping, s. 10 
24 Integrated Development Environment, utvecklingsmiljö 
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2 Beslutsteori 
 
Beslut kan fattas av ren slump eller baserat på någon form av stimuli. Det är sannolikt att den 
tidiga människan25  fattade sina beslut av instinkt eller rena drifter. Driften att föröka sig och 
att överleva var den starkaste. Men ju mer utvecklat det mänskliga samhället blivit, desto 
större roll har dock förädlad information spelat. Det skriver Leigh Buchanan och Andrew 
O’Connell i en artikel i Harvard Business Review26, vilken tjänstgjort som både källa och 
inspiration i detta stycke. 
 
År 400 f Kr var det Platons övertygelse att allt vi uppfattar ska tolkas med själen, inte våra 
sinnen. Denna uppfattning kritiserades dock av Aristoteles, som betonade betydelsen av att 
iaktta omvärlden och därmed kan sägas vara den första empirikern. Den empiriska 
informationen – baserad på experiment, iakttagelser, mätningar – har sedan dess vunnit en allt 
starkare ställning. Sedan den så kallade naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet har 
strävan efter denna form av objektiv information dominerat den vetenskapliga 
kunskapsutvecklingen.  
 
Samtidigt har alltid vagare och mer komplex information alltid haft stort inflytande i arbete 
och vardag. I början av 1900-talet lyfte till exempel Sigmund Freud betydelsen av det 
undermedvetna för beslut. Många har senare pekat på olika känslors inflytande vid val. Man 
kan kanske säga att vi idag har råd att inte bara se kvantitativ informations värde utan även ge 
kvalitativ information ett erkännande? Om den förhistoriska beslutsprocessen sålunda kunde 
involvera inälvor, rök, drömtolkning och orakel, började med den grekiska kulturen en uttalad 
utveckling av logik bland annat baserad på matematik.  
 
Utvecklingen av matematikens formspråk har haft en särskild stor och tidig betydelse för 
vetenskaplig kunskapsutveckling. Under 1100-talet påbörjades det matematiska tänket bakom 
algebra. Exempel på milstolpar i matematik är 1652, då Blaise Pascal och Pierre de Fermat 
tog fram konceptet för att beräkna sannolikheten att något ska inträffa. Genom att studera 
normalfördelning hittar Carl Friedrich Gauss på 1800-talet en struktur för hur slumpmässiga 
händelser uppstår. 1886 upptäcker Francis Galton att värden i en slumpmässig process 
successivt kommer att närma sig medelvärdet. Exempel på betydelsen av dessa och den 
fortlöpande matematiska utvecklingen har vi i Albert Einsteins relativitetsteori i början av 
1900-talet och John Nash beslutsteorier27 som så sent som 1994 Belönades med Nobelpriset i 
ekonomi. 
 
Beslutsfrågor har genomgående haft och har en central roll inom ekonomi såväl i praktik som 
teori. Några milstolpar i perspektiven kan belysa detta: år 1938 särskiljde sålunda Chester 
Barnard mellan organisationens och individens beslutsprocesser i sin  förklaring till varför 
vissa anställda agerar i enlighet med företagets intresse istället för i enlighet med sina egna 
intresse.  
 

                                                 
25 Det vill säga, vi talar om övergången från apa till människa för ungefär fem miljoner år 
sedan 
26 Buchanan, Leigh och O’Connell, Andrew, (vol. 84, nr 1, 2006), “A brief history of decision 
making”, Harvard Business Review, s. 34 ff  
27 Så kallad Nashjämvikt, där två eller flera kan vinna genom samarbete,   
http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=Nashj%E4mvikt (2006-12-17) 
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I slutet av Andra världskriget beskriver John von Neumann och Oskar Morgenstern en 
matematisk bas för ekonomiskt beslutsfattande. Deras ståndpunkt var att beslutsfattande var 
en rationell och konsekvent process. Herbert Simon förkastar emellertid den klassiska 
ståndpunkten om den rationella beslutsprocessen med optimal utgång. Simon menar i mitten 
av 1900-talet att det kostar så pass mycket att ackumulera information för optimalt rationella 
beslut, varför man istället vanligen nöjer sig med beslutssatisfiering. Det torde idag vara en 
standarduppfattning, i alla fall i den praktiskt inriktade företagsekonomin, att beslut vare sig 
är inriktade på maximal eller optimal utdelning utan att ge ett ”tillräckligt bra” resultat. 
Teorier som betonar kontextens betydelse för ett beslut har sedan 1970-talet varit 
dominerande, till exempel Henry Mintzberg:s organisatoriska taxonomi28 och Michael 
Cohens, James March och Johan Olsens så kallade Garbage Can Model Of Organizational 
Choice29. 
 
Datorn har inte bara varit föremål för olika beslutsöverväganden, dess roll i beslutsfattande är 
lika gammal som de första datamaskinerna. De första IT-beslutsverktygen började sålunda 
konstrueras redan på 1950-talet. I denna utveckling deltog såväl matematiker (som John Von 
Neumann och Oskar Morgenstern) som ekonomer (Herbert Simon, Richard M. Cyert och 
James March).  
 
År 1965 visar IBM hur stordatorer kan användas för beslutsstöd. Samma år publicerade Roger 
Wolcott Sperry sin forskning om de två hjärnhalvornas funktionsuppdelning, en Nobelprisad 
upptäckt och milstolpe i den därefter accelererande hjärnforskningen. 1968 förklarar Howard 
Raiffa fundamentala beslutstekniker som beslutsträd och 1970 förbättrar John D.C Little IT-
beslutsverktyg genom att utveckla de underliggande teorierna. 70-talet var också 
persondatorns årtionde, som kompletterades av mobiltelefonen under 1980-talet och Internet 
under 1990-talet. Den tekniska utvecklingen har snarare ökat än minskat som drivkraft för 
användning av informations- och kommunikationsteknologi.  
 
Den utveckling som har beskrivits ovan visar ett urval viktiga milstolpar för beslutsfattande 
som process.  Denna utveckling omfattar dels processen med motpolerna rationell – icke-
rationell, dels processens enskildheter som exempelvis kriterier för besluten. Informations- 
och kommunikationsteknologin har i denna utveckling en central roll både som föremål för 
beslut och som kvalitetsfaktor i beslutsprocessen. Jag tänker i följande avsnitt därför fördjupa 
beskrivningen av olika perspektiv på beslutsprocessens rationalitet och därefter applicera 
dessa tankar på val av informationssystem i två fallstudier. 
 
2.1 Rationell beslutsteori 
 

Läran om beslut, beslutsvetenskap, ser ofta beslutsprocessen som ett rationellt förlopp där 
förhållandena i princip är optimala. Exempel på detta är given beslutsgrund, kända alternativa 
konsekvenser och en konstant och kontrollerad miljö som kan studeras på ett objektivt sätt. 
Även själva genomförandet av processen ses som en rationell handling med optimal eller 
maximal effekt. 
  

                                                 
28 Enligt Mintzberg är en organisation uppbyggd av sex delar eller konfigurationer 
29 Cohen, Michael D., March, James G. och Olsen Johan P., (vol. 17, nr 1, 1972), “A Garbage 
Can Model of Organizational Choice”, Administrative Science Quarterly  
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I praktiken är dock detta teoretiska rationella förlopp ofta irrationellt. Vi har sällan tydlig 
information om omgivningarnas gränser i en föränderlig miljö. Inte heller är det säkert att 
syftet är helt uppenbart. I de flesta fall är inte heller genomförandet optimalt eller maximalt. 
När vi väl fattar våra beslut, sker det med begränsad tillgång till de alternativ som finns. Och 
även om alla alternativ var uppenbara, skulle vi agerat annorlunda? Troligtvis inte. En sådan 
situation skulle istället ge en icke-rationell beslutsvånda. Varje val har sina för- och nackdelar, 
även om resultaten ger någorlunda jämförbar effekt. Ungefär: vi kan ta vägen A eller B - 
oavsett vilken vi väljer når vi småningom fram till punkten C. Det leder till ett 
beslutsdilemma, en balansakt. Det är även syftet med den här uppsatsen, att förklara och 
analysera balansakter i samband med IT-relaterade beslutssituationer. Om vi gör en 
återkoppling till intressemodellen (se stycke 1.2) och adderar olika IT-dilemman till 
modellens aktörer, kan resultatet se ut så här: 

 
Aktör i modellen Exempel på beslutsdilemman  
Ägare Kan vi bli mer effektiva med offshoring och eller outsourcing? 

Ska vi lägga ut IT-drift och utvecklingsansvar till tredje part i ett 
annat land, eget bolag eller inhemsk tredje part? 
 
IT: hämsko eller konkurrensfördel – ska företaget ska gå i 
bräschen för ny teknik eller dra lärdom av andras erfarenheter30? 
 

Anställda Outsourcing – hot eller möjlighet? Finns det chans att göra 
karriär i en ny, outsourcad organisation? 
 
Ny teknik – hot eller möjlighet? Blir anställda redundanta eller 
genereras arbetsuppgifter? Skapas det inofficiella ledare bland 
de anställda som snabbare kan ta till sig den nya tekniken?  

Kunderna Pådrivande faktorer för IT-satsningar – vem driver IT-frågorna 
kunderna eller företaget?   
 
Ska vi ha kvar det fysiska kundmötet eller flytta alla tjänster till 
webben? 

Opinionsbildande grupper Kan vi räkna hem kostnaden i goodwill om vi exempelvis Web 
Accessibility Initiative-anpassar31 (WAI) webbsidorna? Vilka 
konsekvenser har en ökad automatiseringsgrad på företagets 
opinionsbildande grupper, exempelvis riksorganisationen för 
handikappade? 

Leverantörerna Pådrivande faktorer för IT-satsningar – vem driver IT-frågorna 
leverantörer eller företaget?   
 
Vilken IT-mognad har våra partners – kan vi implementera en 
sömnlös logistikprocess med befintliga underleverantörerna eller 
betyder det att vi måste hitta nya partners?  
 

Långivare Vilken integrationspolitik ska vi föra med våra partners? Offline 

                                                 
30 Så kallad second mover advantage, jämför 
http://www.inc.com/magazine/20060101/column-grist.html (2006-12-10) 
31 Syftet med WAI är att öka tillgängligheten på webben för exempelvis handikappade 



 16 

eller online? Vad får det kosta och vilka krav ställs? 
 

Intresseorganisationer Hur kan vi bättre integrera intresseorganisationer med 
verksamheten med hjälp av IT? 
 

Stat och kommun Kan IT skapa positiv effekter – utlokalisera jobb till glesbygden 
tack vare bättre IT-infrastruktur (bredband)? Vilka konsekvenser 
har en ökad automatiseringsgrad på stat och kommun? 

IT-beslutsfattare Standardisera programvarufloran –  kostnad i relation till nyttan?  
Hur klarar vi av toppar i vår IT-produktion – ska vi nyanställa, 
erbjuda övertid eller hyra in konsulter? 
Ska vi tillämpa best-of-breed eller köpa alla program från 
samma / få leverantörer? 
Öppen källkod eller proprietära system? 
Outsourcing eller egen IT-avdelning? Vilka delar kan läggas ut 
på en tredje part? 
Är IT verksamhetsutveckling eller tenderar det att bli ett teknik- 
och persondrivet självändamål? 

 
 
2.2 Beslutsfattande som ett färdighetsutvecklande 
 

I kognitionspsykologin brukar man tala om den deklarativa och den procedurala kunskapen. 
Deklarativ kunskap är att veta vad, som att veta vad tennis är. Att å andra sidan veta hur är 
procedurala kunskap, som att veta hur man spelar tennis. Jämför data och information, där 
data är att veta var Paris ligger medan information är att veta var Atlantis finns. Om detta 
problematiserar Lars Björklund i Tyst kunskaps betydelse för problemlösningsförmågan32.  
 
Björklund menar att det är i samband med att vi arbetar, studera och utövar saker som vi 
insamlar stora mängder kunskap. Dessa delmängder destillerad kunskap tillgodoses 
omedvetet; så pass obefintlig i omfattning att anskaffning, sortering och lagring sker per 
automatik. Vi behöver inte aktivt, mentalt, göra något. På samma sätt är tillämpningen av 
kunskapen omedveten. Vi använder den för att fatta beslut utan rationella argument, det vill 
säga med intuition, tyst kunskap33. En kompetent konstnärskap är inte en gåva från gud utan 
ett resultat av idogt arbete  
 
Diskussionerna kring detta ämne sträcker sig, inte helt oväntat, tillbaka till de gamla grekerna. 
Redan på 300-talet, f Kr försökte Platon definiera kunskap och tänkandes uppbyggnad. I 
Platons fotspår försökte Leibniz år 1666 konstruera ett språk som skulle reducera intuitionen 
till en kalkyl. Resultatet av det blev istället intervallalgebra.  
 

                                                 
 
33 Björklund, Lars, Lindköpings Universitet, Tyst kunskaps betydelse för 
problemlösningsförmåga, http://www.mah.se/upload/20353/Abstracts%201000-1130,5.doc 
(2006-02-11) 
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Lars Björklund menar att vi idag i allt större utsträckning förlitar oss på tillämpning av 
vetenskapliga modeller och teorier istället för att fatta beslut med hjälp av vår 
erfarenhetsbaserade ”tysta” kunskapen.  
 
Tysta kunskap är också något som tyder på hög kunskapsutveckling enligt Dreyfus och 
Dreyfus taxonomi för färdighetsutvecklande34. Taxonomin består av ett antal nivåer eller faser 
som spänner från novis, avancerad nybörjare, kompetent utövare, skicklig utövare till expert.  
Inom vissa områden, som schack, är det troligt att de flesta blir kompetenta eller skickliga 
utövare. För en färdighet som bilkörning är det däremot sannolikt att alla utövare har når 
expert-fasen.  
 
Enligt Dreyfus och Dreyfus kännetecknas de tre första faserna av att utövarens beslutsprocess 
närmast liknar ett Hamlet-liknande resonemang. Detta till skillnad från de högsta nivåerna, 
som karaktäriseras av ett mer rappt och involverat resonemang. Där är även den tysta 
kunskapen dominerande.   
 
Vi kommer nu att titta på Dreyfus och Dreyfus kunskapsfaser och börjar med den första fasen, 
novis. På den här nivån lär man sig en helt ny färdighet. All inlärning sker med hjälp av 
instruktioner. Själva utövandet går till så att man lär sig fakta för färdigheten och sedan 
använder regler för hur man ska agera utifrån dessa fakta. Exempelvis lär sig en novis 
tennisspelare att alltid centra sin position efter ett utfört slag. Kunskapen är inte kopplad till 
ett sammanhang och därför ganska endimensionell och primitiv.  
 
En person som befinner sig på den andra fasen, av författarna kallad avancerad nybörjare, kan 
inte bara fakta och regler utan även hur man tillämpar dessa. Erfarenhet blir allt viktigare. Till 
exempel lär sig tennisspelaren läsa motståndarens spel och på så sätt även förutse dennes 
retur.  
 
Till skillnad från de två föregående faserna innebär kunskap på den tredje nivån även känslan 
för vad som är viktigt. Dreyfus och Dreyfus kallar personer på den här nivån för kompetenta 
utövare. Om vi applicerar vårt tennisspelande exempel på den här kunskapsnivån innebär det 
att spelaren, till skillnad från tidigare nivåer, har ett mål med sitt utövande.  
 
På den fjärde nivån, skicklig utövare, är man klart involverad i sin uppgift och kan 
problematisera på ett mer övergripande plan utan att behöva bryta ner problemet i mindre 
delar. Förståelse sker mer eller mindre med automatik och vi kan ofta ta hjälp av hur vi 
tidigare agerat i likartade situationer och närbesläktade händelser. Det som kännetecknar 
utövaren på den här nivån är att denne känner till att det finns problem utan att behöva aktivt 
analysera nuläget. Trots det behöver man analysera hur man ska gå tillväga. Exempelvis inser 
tennisspelaren på den här nivån att grundslagen behöver förbättras. För att åstadkomma 
förbättringen måste spelaren göra en detaljerad studie av sina slag. Utövaren har alltså insikt, 
har intuitivt organiserat och förstått uppgiften, med saknar förmågan att intuitivt se detaljerna. 
 
På den femte och högsta nivån, det Dreyfus och Dreyfus kallar för expertnivån, vet man hur 
ett problem ska lösas baserat på erfarenhet. Det innebär att man nu erhållit tankemässig 
mognad och praktisk tillämpning. För vår tennisspelare på den här nivån blir racketen något 
av en förlängd del av armen och varje match självklar och intuitiv. En expert behöver inte 

                                                 
34 Dreyfus, Hubert L. och Dreyfus, Stuart E., (1986) Mind over Machine, The Free Press, s. 
25 ff 
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genomföra en detaljerad studie eller beräkning för att lösa ett problem. Däremot kommer 
experten att kritiska reflektera kring den egna, intuitiva, handlingsplanen.   
 
Dreyfus och Dreyfus menar att de fem nivåerna representerar en färdighetsprogression; från 
att medvetet och med hjälp av regler och instruktioner behöva dela upp ett problem i mentalt 
mer lättuggade bitar till att intuitivt samköra nya problemsituationer i en mental 
”färdighetdatabas”. Denna databas är baserad på tidigare problemexponeringar och eventuella 
lösningar. Jämför med hur ett expertsystem fungerar i en helpdesk där en operatör registrerar 
både symptom och lösning. Syftet är att dels skapa ett facit för nya förekomster av samma 
problem, dels underlätta vid lösning av snarlika problem35. 
 

2.3 Fällor vid beslutsfattande 
 
Grunden till dåliga beslut brukar härledas tillbaka till förutsättningarna; otillräcklig 
information, kostnad och intäktsanalysen var inte tillräckligt bra utförd eller alternativen var 
inte tillräckligt analyserade. Men det kan lika gärna bero på mentala fällor hos 
beslutsfattaren36. I en artikel i Harvard Business Review37 skriver Författarna Hammond, 
Keeney och Raiffa om åtta sådana fallgropar vid beslutsfattande: 
 
Förankringsfällan: gör att vi framhåller vissa data som alltför viktiga. Till exempel när man 
ska estimera omsättningen för det kommande året, förankrar man sig vid tidigare års 
omsättning. I själv verket är det andra omvärldsfaktorer som bör lyftas fram för att siffrorna 
ska få verklighetsanknytning. Man negligerar med andra ord nya trender, hot och möjligheter.  
Ett annat exempel är när en organisation anlitar externa personer för en utredning men 
samtidigt delger (för mycket) av sina förväntningar, dilemman och uppskattningar. Detta 
riskerar att bli till sanningar.  
 
Status quo-fällan: vi luras hålla fast vid det som beslutats trots att bättre alternativ finns. I 
vissa organisationer finns den outtalade uppfattningen att om man inte agerar kan man inte 
heller ställas till svars. Att agera gör oss sårbara, öppnar upp för kritik och kräver att vi 
anstränger oss.  Det är bekvämare att köra vidare, verkställa det andra har bestämt och inte ta 
några egna initiativ.  
 
Bifallsfällan: vi fattar nya beslut som bestyrker tidigare fattade beslut. Detta trots att vi, 
rationellt sett, inser att historiken inte längre är relevant. Istället för att erkänna misstag 
försöker vi bekräfta tidigare beslut genom att fatta nya, ”ryggdunkande” beslut.  
Organisationer som är oförlåtande till nederlag trillar lätt i bifallsfällan. Till exempel tragglar  
projektledare vidare med sina projekt i all oändlighet istället för att erkänna  misslyckande. 
 
Selekteringsfällan: vi väljer ut data som bifaller våra teorier och uppfattningar, men undviker 
data som inte gör det. När vi sedan tolkar data, lägger vi extra vikt vid data som styrker den 
egna ståndpunkten. Data som inte gör det, förkastas. En lösning är att hitta en person inom 

                                                 
35 en.wikipedia.org/wiki/Expert_system (2006-12-02) 
36 Eller en kombination av dessa faktorer 
37 Hammond, John S., Keeney Ralph L., Raiffa Howard, (vol. 84, nr. 1,  2006), “The hidden 
traps in decision making”,  Harvard Business Review, s. 118 ff 
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organisationen eller projektgruppen som ifrågasätter saker och att inte omge sig med ja-
sägare38.  
 
Presentationsfällan: har att göra med hur ett vägval blir presenterat; om valmöjligheterna är 
mer negativt eller mer positivt formulerade. Till exempel, vad klingar mest positivt: negativ 
vinst eller förlust? 
 
Övertrohetsfällan: vi har en övertro till våra egna uppskattningar. 
 
”Undertrohetsfällan”: vi har en misstro till våra egna uppskattningar. Vi justerar våra 
estimeringar för att vara på den säkra sidan. Författarna uppger att så kallade ”worst-case” 
scenarier är exempel på en undertrohetsfälla; vi tar höjd för händelser som i princip aldrig 
inträffar. 
 
Familjärfällan: vår sannolikhetsbedömning justeras med exponeringsfrekvensen. 
Författarnas exempel: personer som exponeras för en trafikolycka på väg till jobbet bedömer 
sannolikheten att krocka som högre än andra. 
 
Dessa åtta fallgropar kan uppstå i kombination med varandra eller som enskilda fällor. Det 
enligt författarna universella sättet att hindra att man själv trillar dit är medvetenhet och 
rannsakan, både av sig själv och av sina beslut. 
 
2.4 Balansakter 
 
I det här avsnittet av uppsatsen ska jag ge empiriska exempel på sådana ledningsrelaterade 
dilemman i samband med investeringar i IT. 
 
Onsdagen den 19:e juli 2006 stod den amerikanska centralbankschefen Ben Bernanke inför ett 
intrikat vägval. Strax före elva-kaffet skulle han avlägga sin halvårsrapport inför senatens 
bankkommitté.  Hur innehåll och anförande skulle tolkas, i form av den efterföljande 
marknadsreaktionen, ansågs vägleda om räntornas framtida riktning.  
 
Halvårsrapporten från amerikanska centralbanken är ett viktigt analysinstrument för hela 
världen. I den rådande ekonomiska  turbulenta perioden av 200639 var den kanske extra viktig; 
var de goda tiderna över? I sitt anförande ville Bernanke å ena sidan betona hur allvarligt han 
tog inflationsriskerna, samtidigt som han å andra sidan inte ville stoppa en inbromsande 
ekonomi genom för många räntehöjningar40.  
 
Bernanke:s dilemma är ett exempel på en balansakt; ett dilemman där man precis som i 
Hamlet:s vånda ”att vara eller icke vara, det är frågan” väger olika alternativ mot varandra. Ett 

                                                 
38 http://www.idg.se/2.1085/1.30001 (2006-12-02) 
39 Mitten och slutet av andra kvartalet 2006 var en tämligen orolig börstid. Mycket på grund 
av rädsla för upptrappat krig i mellanöstern, olje- och huspriser, oro för en kommande 
lågkonjunktur, budgetunderskott i USA och stigande inflation 
40http://www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fArticleID%3d2006%
5c07%5c19%5c194576%26words%3dbalansakt%26SectionID%3dEttan%26menusection%3
dStartsidan%3bHuvudnyheter  (2006-12-16) 
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annat exempel på balansakt, kopplat till IT-investeringar, ges av Lars Dahmén i tidningen 
Computer Sweden41.  
 
Dahmén menar att för att nå konkurrensfördelar måste företagsledare å ena sidan våga satsa 
på avancerade IT-system och hitta innovativa lösningar före konkurrenterna. Å andra sidan är 
ny teknik i allmänhet, och IT-projekt i synnerhet, förknippade med hög kostnad och stor risk. 
Pressade av ledningens krav på nya marknadsandelar utan ökad kostnadsmassa, är risken 
överhängande att investeringsplanen går i baklås.  
 
Precis som antyds av Dahmén, i samband med att en organisation bedömer, implementerar, 
utvecklar och förvaltar IT och IT-system, konfronteras företagsledningen med en rad frågor. 
Vissa kräver omgående svar, medan andra måste beaktas över tid. Vissa frågor är enkla och 
fådimensionella, andra har en mer komplex struktur och flera olika lösningar. Ju fler 
alternativa lösningar desto fler hypotetiska utgångar och desto svårare blir beslutet.  Som 
tidigare nämnt finns det en rad olika dilemman kopplade till aktörerna i företaget och 
omvärlden. I och med att de ofta erbjuder en rad alternativa lösningar är dessa frågor, för de 
allra flesta organisationer, ganska svåra att besvara. Det eftersom alla val är förknippade med 
sina för- och nackdelar. Till exempel:  
 

• Ska gå i bräschen för ny teknik även om våra kunder inte har samma IT-mognad som 
vi har? Är våra partners redo för en djupare systemintegration, exempelvis av 
systemets order- och lagermoduler?  

• Ska vi utlokalisera IT-driften eller behålla den internt?  
• Ska automatiseringen av vår verksamhet ske som en revolution eller en evolution? Till 

exempel, ska vi implementera ekonomisystemet som en stor ”monolit” eller fas in det 
stegvis?  

                                                 
41 http://computersweden.idg.se/2.139/1.5959 (2006-08-01) 
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3 Empiri – jämförande fallstudier 
 
I det här avsnittet ska jag redogöra för hur jag samlat in empiriska data från två organisationer 
med hjälp av fallstudier. Dessa data har jag sedan använt för att beskriva och analysera 
beslutsdilemman i samband med IT-investeringar. De två fallstudierna jag gjort berör följande 
balansakter: 
 

• Köpa eller utveckla ett eget system (PPM).  
• Välja ett proprietärt verktyg eller använda ett baserat på öppen källkod (Skatteverket).  

 
PPM:s praktikfall handlar om huruvida man ska köpa ett system eller om det är bättre att 
utveckla ett eget. Vilken ansats man väljer beror mycket på hur pass branschhomogent det 
man önskar automatisera är. Till exempel, om vi är verksamma inom transport och logistik är 
det ganska troligt att vårt sätt att planera rutter överensstämmer med branschkollegornas. Det 
vill säga det finns en praxis som kan bli modell och metod för verksamheten. Praxis brukar 
uppstå i mogna branscher och eller som en produkt av att branschens aktörer inte har helt 
unika problem. 
 
På samma sätt som det finns företag vars verksamhet med lätthet passar in i en denna gängse 
systemmodell, finns det organisationer och sammanhang som inte gör det. I dessa fall kan det 
då vara bättre att köpa ett system som mer transparent följer verksamhetens alla processer; att 
utveckla ett eget.  Andra faktorer som kan avgöra är bland annat företagets kultur, resurser 
och strategi. Det man exempelvis riskerar med att handla upp ett standardsystem är att bli mer 
eller mindre livegen sin leverantör. Om man å andra sidan väljer att egenutveckla riskerar 
man att bli beroende av nyckelpersoner inom organisationen. Olika vägval har olika risknivå. 
 
Att olika vägval har olika risknivåer gäller även för det andra praktikfallet där Skatteverket 
problematiserar huruvida det ska välja ett proprietärt system eller ett baserad på öppen 
källkod. Det finns företag vars verksamhet, kultur och kompetens med lätthet kan anamma en 
öppen källkodsansats, samtidigt som det finns företag som hellre väljer en mer sluten variant. 
Det behöver inte vara en kostnadsfråga utan exempelvis härröra till företagspolitiska skäl som 
strategiskt partnerskap med vissa leverantörer.  
 
I både fallet Skatteverket och PPM har jag samlat in datat med hjälp av semistrukturerade 
intervjuer. Den typen av intervjuer ger möjlighet för respondenten att med egna ord berätta 
om sina erfarenheter och kunskaper23.  Följande har varit upplägget, dispositionen för 
intervjuerna: 
 

1. Inledande beskrivning om fallet och företaget. 
2. Problembeskrivning. Här redogör jag för själva problemet. 
3. Beslutskriterier. Här beskriver jag hur ledningen bedömde olika lösningar och dess 

för- respektive nackdelar. 
 
Ingen av de personer jag intervjuade hade fått ta del av frågorna i förväg. 
 
3.1 Fallstudie 1 - Premiepensionsmyndigheten 
 
Den här fallstudiens balansakt problematiserar kring huruvida man ska köpa ett system eller 
om det är bättre att utveckla ett eget. Till skillnad från det egna systemet som realiseras med 
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hjälp av konsulter och eller interna resurser, är det anpassade systemet leverantörsspecifikt 
men med verksamhetsspecifika förbättringar.  
Som jag tidigare nämnt beror valet av ansats på en rad faktorer, bland annat företagets kultur, 
resurser och strategi. Och för PPM var ansatsen till en början given – köpa ett anpassat 
system.  
 
Leverantören var den internationella konsultjätten Computer Sciences Corporation (CSC) och 
kunden svenska Premiepensionsmyndigheten (PPM). Praktikfallets ganska turbulenta resa 
börjar den sista september 1998 då det stod klart att CSC vunnit upphandlingen om vem som 
skulle få leverera IT-stödet till PPM. Det system som offererades av CSC hette PIA42. 
 
Vid tiden för upphandlingen var PPM en mycket ung myndighet, formellt hade den bildats 
samma år. Syftet med myndigheten var att medborgarna skulle ta eget ansvar för en del av 
den statliga pensionen, premiepensionen. CSC lovade att förverkliga detta i god tid innan det 
första fondvalet i slutet av 1999. Men löftet höll tunt. Redan några månader efter att CSC 
vunnit upphandlingen lät det meddela att det inte skulle hinna med att leverera systemet som 
utlovat till sommaren 1999. Efter några extrainsatta styrelsemöten fattade PPM beslutet att 
skjuta upp det första fondvalet till hösten år 2000. Avgörande för beslutet var att man måste 
hinna verifiera att det levererade systemet tillgodosåg de lagar som reglerade fondhandel.  
 
Beslutet att skjuta upp det första valet var en prestigeförlust för PPM. Man började nu känna 
en viss oro för om CSC skulle kunna leverera. Detta gjorde att man fortsatte problematisera 
dels kring frågan hur utvecklingen av systemet skulle bedrivas, dels king frågan om tillfälliga 
lösningar kunde tidigarelägga starten av verksamheten. Myndigheten undersökte speciellt om 
det fanns andra placeringsmöjligheter för de medel43 som tilldelats av regeringen. I brist på ett 
system för fondhandel hade pengarna placerats hos Riksgäldskontoret. För pensionsspararna 
innebar det en förräntning på omkring tre procent medan det för PPM, i det rådande heta  
börsklimatet i slutet av 90-talet, innebar en del negativ press44. 
 
Prestigeförlust och tuff mediabevakning lämnade inte PPM oberört. Myndigheten kunde nu 
tänka sig att helt byta leverantör. Interna utredningar visade emellertid att ett sådant byte med 
största sannolikhet inte skulle resultera i några tidsvinster. Bland annat skulle det kräva ett 
nytt upphandlingsförfarande, vilket var resurskrävande. 
 
Det var inte bara PPM som befann sig i ett pressat läge. Även CSC kände ökad press och 
valde därför att redovisa något av en krisplan för utvecklingen av PIA. Planen omfattade såväl 
reviderade arbetssätt som ökade interna resurser. Bland annat skulle företaget leverera PIA 
etappvis med full produktionssättning i mars 2000. Detta bedömdes av PPM som ett 
realistiskt förslag.  
 
I samband med att PPM utredde möjligheten att byta leverantör diskuterade det möjligheten 
att via externa aktörer, under en övergångsperiod, bedriva verksamheten. I praktiken skulle ett 

                                                 
42 PIA baseras på CSC:s system AIA, en akronym för aktuariens verktygslåda på franska 
43 Pensionsrätter 
44 Insändare på ledarsidan DN 27/1 1999 
http://nweb.waymaker.se/BITONLINE/1999/01/27/20001222BIT00330/12220033.HTM 
(2006-01-02), http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=348 (2006-01-02), 
http://www.privataaffarer.se/newstext.asp?s=pa&a=181 (2006-01-02), Metro Stockholm, 
onsdag 4 januari 2006, ”PPM-sparare ligger på plus” 
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försäkringsbolag sköta transaktionerna mellan PPM och fondförvaltare. När sedan PPM:s 
system tagits i drift skulle verksamheten migreras tillbaka. 
 
Fördelen med detta alternativ var att myndigheten hoppades kunna påbörja sin operativa 
verksamhet sex till åtta månader tidigare än vad som var fallet med PIA. Nackdelen var att det 
fordrades en ändring av lagstiftningen. Ville det sig illa kunde denna lagändring dra ut på 
tiden. Ett eventuellt samarbete med tredje part skulle även kräva att PPM anpassade de egna 
rutinerna för rapportering, IT-infrastruktur, testning och utbetalningar. Och utöver den 
merkostnad som skulle uppstå bedömdes dessutom lösningen som förvirrande för 
pensionsspararna. Detta sammantaget gjorde att ett fortsatt samarbete med CSC ånyo 
bedömdes som det bästa alternativet. Den alternativa lösningen som kunde ge ett försprång på 
nästan åtta månader bedömdes som för osäker och ha för många nackdelar.  
 

3.1.1 Problembeskrivning 
 
När det stod klart att CSC trots missar fortfarande var systembyggare åt PPM, reagerade 
Statskontoret. Myndigheten, som på uppdrag av regeringen skulle övervaka uppbyggnaden av 
PPM, ansåg att man inte enbart kunde lita på att CSC skulle realisera PIA i tid.  
För att hantera den risk man såg med att lägga alla ägg i en korg, gav Statskontoret PPM i 
uppgift att ta fram en reservplan. Denna plan konkretiserades 1999 i form av systemet ESS 
(En stor stark). Utvecklingen av ESS bedrevs av konsulter på PPM i Stockholm.  
Detta betydde alltså att det, inför millennieskiftet, fanns två premiepensionssystem under 
uppbyggnad. Av de var PIA fortfarande det primära valet och till skillnad från Statskontoret 
trodde man på PPM att CSC skulle leverera i tid. Däremot började förtroendekapitalet tryta; 
brustna löften om leveranser och kulturkrockar45 hade ansträngt relationen mellan parterna.  
 
3.1.2 Vägskälet 
 
När våren kom år 2000 hade utvecklingen av ESS tagit rejäl fart. Det gjorde att PPM befann 
sig inför ett vägskäl. Å ena sidan kunde myndigheten välja den väg som ledde till ESS, PPM:s  
”underdog” som successivt fått allt starkare internt stöd. Å andra sidan kunde man välja den 
väg som ledde till PIA, det upphandlade prestigeprojektet vars leverantör trots all turbulens 
kontinuerligt fått förnyat förtroende av PPM:s styrelse. Men bara ett av systemen skulle 
driftsättas under hösten.  
I och med att ESS av allt färre inom PPM sågs som en reservplan var valet av system inte 
längre självklart. Myndigheten tillsatte därför en utredning för att få fram oberoende 
beslutsunderlag. Utredningen gjordes av en extern konsult utan koppling till varken ESS eller 
PIA. 
 

3.1.3 Bedömningskriterier 
 
Tabellen nedan visar de kriterier som framkommit för bedömning. Vid granskning och 
jämförelse av PIA och ESS var myndigheten speciellt intresserat av stödet för kontohantering 
och fondhantering. 
 
Kriteria Förklaring 
Arkitektur  Vad som särskiljer respektive systems konstruktion 

                                                 
45 PPM:s Lars Wahlund beskriver kulturkrockarna som ett resultat av CSC:s fransk-engelska 
byråkrati 
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Funktionalitet Vad skiljer systemen åt, funktionsmässigt 
Gränssnitt Hur systemet definierar sin kontaktyta mot omvärlden 
Mellanlager Berör mellanlagret och dess implementation 
Säkerhet Säkerhetsaspekter för respektive system 
Plattform Hård- och mjukvara (operativsystem och 

utvecklingsverktyg) 
Prestanda Transaktioner per sekund 
Driftsaspekter  Vilka krav ställs på personal, rutiner, tillsyn etcetera 
Skalbarhet Hur ser utbyggnadsmöjligheterna ut för respektive 

system 
 
3.1.4 Bedömning av ESS  

3.1.4.1 Arkitektur  

 
ESS är främst tänkt att arbeta batchorienterat46, något som bedöms som beprövat, borga för 
god spårbarhet, bra återstartsmöjligheter och god prestanda.  
ESS har en central ärendetabell i databasen. Det bedöms ge god struktur och bra spårbarhet. 
Dock ser man en risk att kollisioner och konflikter uppstår i databasen.  

3.1.4.2 Funktionalitet 

 
Följande saknas i ESS men finns i PIA: 
 

• Full funktionalitet för ränteberäkningar. ESS tillämpar schabloner. 
• Hantering av vissa fondtyper47 . 
• Maskinell matchning av avräkningskonto. 
• Hanteringen av stoppade fonder är inte helt implementerad. 

3.1.4.3 Gränssnitt 

 
ESS använder redan utprövade och testade transaktioner i Tuxedo48. Svarstiderna vid hög 
belastning måste däremot kontrolleras.  
 

3.1.4.4 Mellanlager 

 
ESS batchorienterade flatfilsansats49 antas ge både god spårbarhet och bra 
återstartsmöjligheter. Systemet läser data från källsystemet till en textfil för att sedan flytta det 

                                                 
46 En batch kan ses som en hopslagning av olika transaktioner/processer som ska utföras av ett 
eller flera närliggande system 
47 Så kallade slow moving funds, där det är mer än en dags fördröjning på grund av 
tidsskillnad (exempelvis Asien) 
48 Tuxedo är en transaktionshanterare från Bea 
49 ESS processar textfiler med data (så kallade flatfiler), batchvis 
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vidare till måldatabasen. Men på grund av att databashanteraren inte stöder så kallad two-
phase commit50 för flatfiler kan det kräva manuell handpåläggning vid återläggning av datat.  

3.1.4.5 Plattform 

 
ESS körs på Linux (operativsystem) och Oracle (databashanterare). Detta ligger helt i linje 
med PPM:s IT-strategi. För de batchorienterade delarna används programspråket Perl. Detta 
bedöms som udda och en kompetensmässig risk vid framtida rekrytering av personal. ESS är 
inte objektorienterat, utan utvecklingsansatsen har varit procedurell programmering.  

3.1.4.6 Säkerhet 

 
Man har inte definierat säkerhetsrutiner och funktioner. Detta ses som en risk och måste 
åtgärdas om en driftsättning blir aktuell. 

3.1.4.7 Prestanda 

 
Den utrustning som använts för att mäta prestanda har bestått av en PC bestyckad med dubbla 
Pentium II processorer á 550 Mhz och med en Gb ram. Operativsystemet var Linux och 
hårddiskar från okänd leverantör.   
 
Process/Aktivitet Tid (transaktioner/sekund) 
Läs in persondata 200  
Läs in pensionsrätt51 300  
Gör fondval 150 
Gör fondbyte52 100  
Bekräfta beställning 100 
Generera blankettdata 150  
 
Alla prestandamätningar gjordes med antingen teoretisk full53 eller ännu mer omfattande 
datavolymer54. De nyckeltal som valdes ut för att kunna jämföra PIA och ESS var dels tiden 
för att läsa in persondata (0,005 sekunder per person), dels tiden för att läsa in fyra års 
pensionsrätter (0.02 sekunder per person)55.  
 
ESS påvisar mycket goda nyckeltal för datagenomströmning56 även på relativt modest 
hårdvara. Prestandamätningarna gjordes på en ”vass kontors-PC”. Det gör att man tror att 
prestandan kan fördubblas med bättre utrustning. Man gör bedömningen att ESS 
batchorienterade arkitektur ger upphov till god prestanda men samtidigt kan försvårar 
integration av ny funktionalitet.  
 
                                                 
50 Vid two-phase commit måste alla noder i systemet godkänna och slutföra transaktionen. 
Om inte sker en så kallad rollback, en cancellering 
51 En pensionsrätt är det belopp som varje år sätts av till den allmänna pensionen (för en 
person) 
52 I snitt tre fondbyten/person 
53 Jämtlands befolkning som klonats till 4.2 miljoner personer 
54 Fondkontotabell med 40 miljoner poster 
55 Motsvarar 50 personer per sekund 
56 Exempel på så kallade genomströmningsprocesser är transaktioner 
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Gällande online-funktioner har inga tester gjorts. Dock bedöms prestanda vara så pass god att 
man, till skillnad från PIA, inte behöver något mellanlager. ESS kan istället arbeta direkt mot 
den primära databasen. Dock påpekar man att det finns säkerhetsaspekter som berättigar en 
arkitektur med mellanlager.  

3.1.4.8 Skalbarhet 

 
De tester som gjorts påvisar mycket god skalbarhet och vassare hårdvara tros ge ännu bättre 
resultat. 

3.1.4.9 Driftaspekter 

 
De goda testresultaten gjorde att man ansåg att det fanns utrymme för ”hypotetiska 
eventualiteter” i samband med den dagliga driften. Det borgar gott för aktiviteter såsom 
planering av batchkörningar, felhantering, omkörning och katastrofplanering.   

3.2 Bedömning av PIA 
 
För det konkurrerande alternativet PIA gjordes motsvarande utvärdering. I de efterföljande 
styckena presenteras resultatet. 

3.2.1.1 Arkitektur  

 
PIA:s ”grundplåt” är som tidigare nämnts CSC:s system för försäkringsbranschen, AIA57  
Produkten har funnits på markanden i drygt tio år58 och bland kunderna märks främst 
livförsäkringsbolag i såväl Europa som USA och Asien. I Sverige är SPP en AIA-kund.  
Det anpassningar som CSC ska göra inom ramen för PIA-projektet är infoga stöd för 
massinläsning59, fondhantering och individuella fondkonton. Det vill säga helt ny 
funktionalitet för AIA-produkten.  
 
AIA har en objektorienterad arkitektur och är skrivet i GraphTalk. Systemet omfattar omkring 
1700 klasser och 10 000 metoder vilket gör systemets objektmodell till tämligen tung och 
komplex. Mellan tummen och pekfingret utnyttjar PPM 20 procent av PIA:s möjligheter. 
Trots denna låga utnyttjandegrad måste PIA ha alla AIA:s komponenter installerade. 
I och med att CSC:s anpassningar dragit ut på tiden drar man slutsatsen att 
återanvändningsfrekvensen av befintliga AIA klasser och metoder varit låg. CSC har 
uppenbarligen underskattat AIA:s anpassningsmöjligheter och tvingats till omfattade 
nyutveckling.  
 
Detta är en risk i och med att PPM tvingas pilottesta ny funktionalitet i större utsträckning än 
beräknat. Chansen för buggar ökar markant och man kan inte dra nytta av den stabila60 AIA-
grunden. Dessutom måste all nyutveckling förr eller senare harmonieras med CSC:s övriga 
kundbas önskemål – det kan ge en instabil produkt som  både blir dyr och svår att förvalta.  

                                                 
57 Betyder ungefär aktuariens verktygslåda 
58 När utredningen skrevs, 1999 
59 Inläsning av mycket stora datamängder 
60 Med stabil grund åsyftas här på det faktum att produkten är tio år gammal 
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3.2.1.2 Funktionalitet 

 
Följande finns i ESS, men saknas i PIA: 
 

• Beräkning av återförda avgifter. 
• Spreadhantering för valutakurs. 
• Brev till innehavare av en viss fond. 
• Transaktions- och kontobesked 
• Överföring av pensionsrätter mellan makar 

3.2.1.3 Gränssnitt 

 
PIA:s primära databas kopieras, så kallad spegling, under namnet COPIA. Syftet är att minska 
belastning under dagtid och ge utökad säkerhet. För att hämta data ur COPIA används 
transaktionshanteraren Tuxedo. CSC hade vid tiden för utvärderingen av de båda systemen 
inte hunnit testa eller optimera Tuxedo-tjänsterna. Och i och med att tjänsterna även ska 
användas av andra PPM-system som Talsvar och webbapplikationer bedöms de uteblivna 
testerna som en stor risk. 
 
Vid sidan av det synkrona grässnittet har PIA även två asynkrona gränssnitt: mellanlagret (se 
3.2.1.4) och flatfiler61. Detta bedöms ge god prestanda och bra återstartsmöjligheter. 

3.2.1.4 Mellanlager 

 
PIA kommunicerar med övriga system via ett mellanlager. Kommunikationen är asynkron. 
Konsistenskontroll sker när PIA skriver data i mellanlagret och detta bedöms ge tillräcklig 
säkerhet. Däremot försämrades PIA:s prestanda när mellanlagret kopplades in.  

3.2.1.5 Plattform 

 
PIA körs på mycket kraftfulla Unix-servrar. Det operativsystem som används är HP:s Unix-
dialekt, HP-UX. AIA är utvecklat med CSC:s egna verktyg, GraphTalk.  
PIA:s hårdvara och operativsystem är i linje med PPM:s IT-strategi. Dock saknar PPM 
kompetens på GraphTalk. Detta gör att man riskerar bli alltför beroende av CSC för 
systemförvaltning (rättningar och tillägg). 

3.2.1.6 Säkerhet 

 
Behörighetskontroll av användare görs på ett tillfredsställande sätt. Däremot, vid 
processpåloggning62, hämtas lösenorden från en textfil vilket gör att personer och system utan 
tillräcklig behörig kan läsa lösenordet.  

3.2.1.7 Prestanda 

 
PPM har varit i kontakt med referenskunden SPP. Företaget kör den äldre AIA-versionen 2.1 
men ska uppgradera till AIA 3.263 för att få bättre batch-prestanda. SPP:s AIA-

                                                 
61 Exempel på en flat fil är en textfil 
62 Processpåloggning menas när ett system ska logga in på andra system 
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implementation omfattar omkring 25000 försäkringstagare. Företaget uppger att det som tar 
längst tid är den månatliga debiteringskörningen. I snitt tar det en försäkringstagare per 
sekund.  
 
SPP berättar att AIA:s minneshantering tar mycket resurser i anspråk. Dels har man märkt att 
datagenomströmningen blir sämre i takt med att databasen åldras, dels sett tendenser till 
redundanslagring. CSC:s svar på det sistnämnda är att dubbellagringen uppstår i och med att 
all  historik sparas i alla databas-instanser. 
 
Online-funktionera i AIA påvisade de relativt bra svarstider, en till tre sekunder. Här bedöms 
SPP:s konfiguration som jämförbar med PPM:s. Men första exekveringen av en funktion tar 
alltid extra lång tid, omkring 15 sekunder. Det beror på att funktionens objektkod64 om två 
Mb läses in i klientens minne. SPP har försökt gå runt det genom att använda en Microsoft 
Terminal Server-lösning för alla klienter. Vinsten blir i praktiken att objektkoden 
mellanlagras centralt, på servern. 
 
SPP kör AIA på relativt påkostad NT-server med dubbla processorer och fyra Gb 
primärminne. Men jämfört med den hårdvara som PPM och CSC testkör PIA på är SPP:s 
utrustning klart sämre.  

3.2.1.8 Testresultat 

 
CSC har prestandatestat och trimmat 3 av totalt 30 batchfunktioner. PIA:s testmijö omfattar 
en HP-UX V250065 samt hårddisksystem från EMC. Nedan följer de rapporterade 
testresultaten: 
 
Process/Aktivitet Tid (transaktioner per sekund) 
Läs in persondata från Försäkringskassan, 
inklusive behandling av fyra års 
pensionsrätter 

20  

Beställningsbekräftelse, vid exempelvis 
fondbyte.  

50  

 
450 000 personer66 utgjorde datavolymen vid testerna. 
 

För den mer omfattande initiala laddningen av systemdata klarar PIA 20 personer per sekund 
vilket ger en total laddningstid på 60 timmar. Detta är acceptabelt i och med att den här typen 
av körning i princip bara görs en gång. Samtidigt ger det små marginaler för omkörning och 
felhantering, vilket är extra kritiskt i den dagliga produktionen där tidsfönstret är ännu snävare 
än vid initiala laddningar. 
 
Det återstår, vid tiden för utvärderingen, knappt två månader innan PIA ska levereras.  
Det som gör att man vid utvärderingen inte tror att CSC kommer att hinna lösa PIA:s 
prestandaproblem är följande: 
 

                                                                                                                                                         
63 PPM:s PIA tillhör version 3.2 av AIA 
64 Objektkod är kompilerad kod 
65 32 processorer á 440 MHz och 32 GB RAM 
66 1/10 av verkligvolym 
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• CSC har endast hunnit optimera 3 av 30 funktioner.  
• CSC:s tester är gjorda på tiondel av verklig datavolym.  
• SPP observerat att databaserna tenderar att degenerera67 samt dubbellagra data..   
 

PIA:s testhårdvara är den bästa som marknaden kan erbjuda. Det innebär en risk i och med att 
det inte finns några marginaler för tillväxt och ny funktionalitet. Dessutom tvingas PPM hela 
tiden tvingas ligga i teknikens framkant när det gäller hårdvara. Det kan bli kostsamt både vid 
inköp och vid drift (i och med att nya lösningar tenderar att vara buggiga). 

3.2.1.9 Skalbarhet 

 
Se avsnitt 3.2.1.7. 
 

3.2.1.10 Driftaspekter 

 
PIA:s testresultatet visar att systemet ger små marginaler för omkörningar och felhantering. 
Det kan även ge konsekvenser för driftbemanning, planering av batchkörningar och 
katastrofrutiner etcetera.  

3.3 Fallstudie 2 -  Skatteverket  
 
Man kan lätt få intrycket av att valet mellan öppen källkod och  proprietära system är ett 
binärt val. Det vill säga, för eller emot. Detta intryck förstärks av medias förkärlek att 
porträttera den öppna källkodrörelsen som en ung rebellisk spark mot etablissemanget 
(leverantörerna av proprietär programvara)68. Till exempel blev Linus Torvalds, 
operativsystemets Linux skapare, utnämnd av magasinet Times till en av de senaste 60 årens 
hjältar i kategorin ”Rebeller och ledare"69. Men i realiteten är det lite sundare att lyfta blicken 
från både teknik och ideologi och istället fokusera ekonomi och den egna organisationen70. 
 
Det här praktikfallets balansakt problematiserar kring huruvida man ska välja ett mer 
proprietärt utvecklingsverktyg eller ett baserad på öppen källkod. Till skillnad från den  
proprietära produkten som förpackas och förvaltas av en enda leverantör, drivs det öppna 
verktyget av allt från entusiaster till organiserade grupper. Som jag tidigare nämnt beror valet 
av ansats på en rad faktorer. Exempel på sådana faktorer är företagskultur, IT-resurser och IT-
strategi.  
 
Vad är det då för argument som figurerar i diskussionerna kring dessa två motstridiga 
affärsmodeller för programvara? De kanske två vanligaste mot-argumenten till att välja en 
proprietär produkt är a) man blir livegen sin leverantör71 och b) de är dyrare än de baserade på 
öppen källkod72. Det förstnämnda mot-argumentet kan faktiskt även användas som ett mot-
argument mot den öppna källkods-rörelsen; i och med att det ekonomiska intresset försvinner 

                                                 
67 En degenererande databas får sämre prestanda allteftersom den förändras (och växer) 
68 http://opensource.mit.edu/papers/gorling.pdf (2006-12-03) 
69 http://di.se/Index/Nyheter/2006/12/06/213293.htm?src=xlink (2006-12-06) 
70 http://www.cio.com/archive/030104/open.html (2006-12-03) 
71 http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2004/200427.pdf 
72 http://computersweden.idg.se/2.139/1.76806 (2006-12-02) 
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blir man beroende det mer eller mindre ideella73 engagemanget bakom produkten (istället för 
en leverantör)70,74.   
 
Ett annat mot-argument mot öppen källkod är att gratis inte egentligen är gratis; kostnaden för 
exempelvis utbildning, support, migration, implementation och förvaltning försvinner inte 
bara för att licensen är gratis. Till exempel kan kostnaden för installation vara ännu högre 
(jämfört med ett proprietärt system) på grund av bristande pedagogik i form av  
dokumentation75. Dock kan det bli billigare att skala upp en lösning baserad på öppen källkod 
i och med att man inte behöver köpa nya licenser70. Till framgångssagorna hör den franska 
polisen som enligt egen utsago sparar 19 miljoner kronor per år genom att använda det öppna 
Microsoft Office-alternativet OpenOffice76. 
 
På senare tid har de olika legala aspekterna på öppen källkod frekventerats allt mer i media. 
Det finns idag över 50 godkända77 öppen källkodslicensavtal. Den mest tillämpade av dessa är 
General Public License (GPL), ett avtal som i korthet går ut på att man måste erbjuda 
källkoden vid distribution av programmet78. Det faktum att allt fler aktörer vill verka på den 
öppna källkods-marknaden, har skapat två GPL-läger.  
Det ena leverantörslägret menar att avtalet blir en hämsko då all källkod måste offentliggöras; 
det går inte att blanda proprietär kod med öppen källkod i samma produkt. Det andra 
leverantörslägret menar dock att avtalet är en förutsättning för öppen källkod79.  
 
Precis som med de legala aspekterna är IT-säkerhetsaspekten kring öppen källkod också 
omdebatterad. Den öppna källkoden framhålls som extra säker i och med program blir av 
typen vit låda, det vill säga man har insyn i konstruktionen80. Däremot anser vissa det 
motsatta, att den här typen av program blir verktyg för dataintrång. Till exempel stänger 
Handelsbanken ute Mozilla-användare81 från dess Internet-tjänster. Motivationen lyder att i 
och med att användare kan ändra i webbläsaren kan de även ställa till med otyg82.  
 

3.3.1 Problembeskriving 
 
Det var i samband med att Skatteverket år 2000 skulle etablera sin kommande Internet-
plattform som Borland:s JBuilder blev preferensverktyg för systemutvecklingen. Det 
motiverades av att JBuilder, vid den tidpunkten, ansågs vara det mest stabila verktyget på 

                                                 
73 Jag är medveten om att det finns många kringtjänster och produkter som kan säljas inom 
ramen för den öppna källkodsaffärsmodellen. Det vill säga, trots att huvudprogrammet är 
gratis 
74 http://www.oopix.se/pdf/10_myter.pdf (2006-12-02) 
75 http://sartryck.idg.se/Art/Motala_3_CIO22005.html (2006-12-03) 
76http://www.idg.se/ArticlePages/200602/06/20060206141558_LXW/20060206141558_LX
W.dbp.asp (2006-12-16) 
77 Med godkänd menas här licenser som faller inom ramen för Organisationen Open Source 
Initiative samtycke 
78 http://old.unix.se/licenser (2006-12-04) 
79 http://www.idg.se/2.1085/1.82441 (2006-12-04) 
80http://www.lwr.kth.se/Grundutbildning/1B1990/Ulandsrapporter%5CRapporter0304%5C6.
pdf (2006-12-02) 
81 Mozilla är en öppen webbläsare 
82 http://www.gnuheter.org/article.php?sid=1378 (2006-07-24) 
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marknaden. Idag framhåller dock myndigheten att beslutskriterierna var relativt få; den 
projektgrupp som sonderade terrängen gjorde ett relativt hastigt jobb.  
 
Den version av JBuilder som köptes saknade bland annat utbyggt stöd för Java 2 Platform 
Enterprise Edition (J2EE)83. Det var dock ett medvetet val från Skatteverkets sida –  det fanns 
då inget behov av tekniken. Nu är däremot behoven annorlunda och J2EE-stödet något av ett 
krav. 
 

3.3.2 Bedömningskriterier 
 
Teknikdrivna branscher tenderar att vara fulla av treställiga akronymer. De flesta förblir 
modeord tills de  
 
a) förkastas/glöms bort/blir en nischteknik  
b) blir allmänt spridda/tillämpade   
c) inkorporeras i någon annan teknik 
  
Marknaden för utvecklingsverktyg är inget undantag från detta. Ibland kan det till och med 
vara så att verkligheten överträffar dikten. Detta sammantaget gör det svårt att jämföra olika 
produkter på ett objektivt sätt.  
 
För att enklare kunna jämföra verktygen hade Skatteverket tagit fram en lista med 12 kriterier. 
Tabellen nedan visar dessa, sorterade fallande efter vikt84: 
 
Bedömningskriterium Beskrivning Vikt 
Support Snabb tillgång till 

kvalificerad support 
3 

Leverantörsstöd Stöds verktyget av andra 
leverantörer? Finns det 
tillägg till verktyget? 

3 

Kompetenstillgång Hur spritt är verktyget? 2 
Användarvänlighet Hur är 

användargränssnittet? 
2 

Utökningar - öppen källkod Finns det moduler, 
baserade på öppen 
källkod, för att 
komplettera  verktygets 
funktionalitet? 

1 

Utökningar - proprietära Finns det proprietära 
moduler för att 
komplettera  verktygets 
funktionalitet? 

1 

Java 2 Platform Enterprise Edition 
(J2EE)85 

Hur stöds J2EE-baserad 
utveckling?  

1 

                                                 
83 J2EE är en plattform som möjliggör utveckling av stora, gärna flerskiktade, system i Java. 
Det omfattar en rad specifikationer och programmeringsgränssnitt (API). En nyare benämning 
för J2EE är Java EE 
84
 Den viktigaste, högsta vikten, parametern kommer först 
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Webb-applikationer Hur stöds utvecklingen 
av Webb-applikationer? 

1 

Enterprise Java Beans (EJB) Hur stöds EJB-
utveckling? 

1 

Webservices Hur stöds Webservice-
utveckling? 

1 

Integration med applikationsserver Vilka möjligheter stöds 
för integration med 
applikationsserver? 

1 

Licenskostnader Hur ser verktygets 
licensmodell ut? 

1 

 
De aktörer som Skatteverket hade ramavtal erbjöd följande verktyg: 
 
Verktyg Aktör 
JBuilder Borland 
IntelliJ Jetbrains 
Workshop BEA 
Forte och Netbeans Sun 
JDeveloper Oracle 
 
Övriga aktörer utan ramavtal (produkterna betingade ett pris som innebar att man inte 
behövde genomgå sedvanligt upphandlingsförfarande86): 
 
Verktyg Aktör 
Eclipse Öppen källkod, på initiativ av Eclipse 

Foundation Inc. 
 

Bland de identifierade verktygen valde myndigheten dels att gå vidare med befintliga 
JBuilder, dels de två verktyg som branschtidningen Java-Developer-Journal rankade som mest 
spridda - IntelliJ och Eclipse. Resultatet efter tillämpning av bedömningskriterierna redovisas 
i följande tabell (inom parantes anges viktad bedömning): 
 
Bedömningskriterium JBuilder IntelliJ Eclipse 
Support 5 (15) 8 (24) 8 (24) 
Leverantörsstöd 5 (15) 6 (18) 8 (24) 
Kompetenstillgång 3 (6) 5 (10) 7 (14) 
Användarvänlighet 7 (14) 9 (18) 6 (12) 
Utökningar - öppen källkod 5 7 9 
Utökningar - proprietära 4 6 7 
Java 2 Platform Enterprise 
Edition (J2EE)87 

8 9 8 

                                                                                                                                                         
85 Detta ska ses som en mer övergripande aspekt och kompletteras av de mer detaljspecifika  
kriterierna Web, EJB och Webservices 
86 Direktupphandling, enligt 6 kap. 2 § LOU, får endast göras då ramavtal saknas och när 
värdet på det som ska handlas upp är lågt. Eclipse är gratis och kan alltså direktupphandlas 
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Webb-applikationer 7 9 6 
Enterprise Java Beans 
(EJB) 

7 7 7 

Webservices 7 7 7 
Integration med 
applikationsserver 

7 7 7 

Licenskostnader 3 5 9 
Totalt 67 (97) 85 (127) 89 (134) 
 
Betygsskalan i tabellen ovan går från ett till tio, ju högre desto bättre. Vid betygsättning 
delade Skatteverket ut betyg dels baserat på den egna erfarenheten, dels baserat på vad 
externa personer ansåg. Dessa personer hade erfarenhet av verktygen.  
 
Skatteverket jämförde sedan resultatet med en utvärdering av Eclipse gjord av analysföretaget 
Gartner. Både Gartners och myndighetens syn på Eclipse ”duglighet” överensstämde. 
Skatteverket jämförde även resultatet med en läsaromröstning i tidningen Java-Development-
Journal. Tidningens läsare hade röstat fram sitt favoritverktyg för att Javautveckling; det mest 
populära verktyget blev IntelliJ, tätt följt av Eclipse. 

3.3.2.1 Migrationskostnad 

 
Efter utvärderingen gjorde Skatteverket följande uppskattning vad det skulle kosta att byta till 
Eclipse: 

 
Beskrivning Kostnad (1 timme = 500 kr) 
Utbildning 300 timmar 
Verksamhetsspecifika anpassningar 350 timmar 
Paketering 40 timmar 
 

Tiden för utbildningen uppskattades till en halv dag per utvecklare.  
Totalt berördes ungefär 150 personer av migrationen. Av dessa önskade hälften ett 
utbildningspaket medan den andra halvan föredrog att lära sig Eclipse i samband med sitt 
dagliga arbete. 
 
Eclipse är i sitt grundutförandet gratis. För att förenkla för utvecklarna tänkte Skatteverket 
köpa en paketerad variant kallad MyEclipse88. Licenskostnaden för den är ungefär 220 kronor 
per utvecklare. Det gör att totallicenskostanden för 150 användare blir ungefär på 33 000 
kronor. Skatteverket vill inte berätta vad en licens av Borlands JBuilder kostar.  
Licensen på MyEclipse innefattar ett års support. Därefter måste ett nytt supportavtal tecknas 
med leverantören.  
 

Beskrivning Kostnad 
Supportkostnader 0 kronor (ett års support ingår) 
Licenskostnader 33 000 kronor 

 

                                                                                                                                                         
87 Detta ska ses som en mer övergripande aspekt och kompletteras av de mer detaljspecifika  
kriterierna Web, EJB och Webservices 
88 MyEclipse paketeras och säljs av företaget MyEclipse 
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Skatteverket framhåller även att man ska ta fram riktlinjer för hur Eclipse ska användas i 
Skatteverkets miljö. Vissa av dessa riktlinjer ska omsättas till så kallade guider89 för att 
förenkla att policyn efterlevs. Detta beräknas kosta: 

 
Beskrivning Kostnad (1 timme = 500 kr) 
Framtagning av riktlinjer 150 timmar 
Omsättning till verktyg 150 timmar 

 

                                                 
89 Så kallade “wizards” 
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4 Reflektioner 
 
Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera beslutsdilemman som företagare 
har vid dessa investeringar i IT. Studien bygger på beslutsteori. Empirin utgörs i det här fallet 
av två myndigheter, Skatteverket respektive Premiepensions myndigheten (PPM). Jag tänker 
här redogöra för följande reflektioner: 
 

• Vilka kopplingar kan göras till teorin om beslut och intressentmodellen? 
• Vilka reflektioner kan göra med hänsyn till IT-beslutsfattarna och teorin om fällor vid 

beslutsfattning? 
• Vilka andra forskningsansatser kan göras med detta material som bas? 

 
Jag börjar med kopplingen till litteraturen, det vill säga beslutsteori. 
 
4.1 Kopplingar till teorin om beslut 
 
Min analys av det empiriska materialet har resulterat i tre typer av beslutsdilemman vid IT-
investeringar: 
  
Dilemmatyp Förklaring 
Dilemmapunkter En synonym för dilemma är problem eller bryderi. 

Dilemmapunkterna är alltså de händelser eller kriterier som 
vi konfronteras med i samband med investeringar. De utgör 
de punkter, där i dilemman uppstår.  

Konsekvensdilemman både resultat och konsekvens blir svårbestämda. Det leder 
till en hög beslutsosäkerhet. 

Balansaktsdilemman valet att balansera mellan förväntat önskat och förväntat 
oönskade resultat.  

 
Jag kommer nu att gå igenom respektive praktikfall och börjar med PPM. 
 
4.1.1 Analys av PPM 

4.1.1.1  Dilemmapunkter 

 
I fallet PPM finns en rad dilemmapunkter. Den första uppstår när CSC meddelar att det inte 
hinner leverera i tid. Beskedet lämnas omgående efter att företaget vunnit upphandlingen. Det, 
i praktikfallet, outtalade dilemmat var att gå vidare eller avbryta samarbetet med CSC och 
detta medför även konsekvensdilemman för PPM. I praktiken tvingas myndigheten skjuta upp 
sin egen lansering med nästan två år. I och med detta får man svårt att uppskatta 
intressenternas reaktioner.  
För praktikfallet gäller att man tämligen omgående efter dilemmapunkten beslutade att ge 
leverantören en ny tidsfrist. CSC signalerade ju ovanligt tidigt att de misslyckats; ofta brukar 
man ju be om nya resurser (och förtroende) först när de befintliga har förbrukats.  
 
PPM:s beslut om att ge utökade resurser till CSC verkar ha fattats relativt hastigt och 
styvmoderligt. Jag ser två anledningar till detta. Dels får man intryck av att PPM hade en 
övertro till projektet då man såg anpassning av ett befintligt system (PIA) som en 
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framgångsgaranti. Jag misstänker därför att en försening på nästan två år inte fanns med i 
PPM:s initiala riskkalkyl. Även om det inte framgår i min empiri utgår jag ifrån att man 
diskuterade att byta leverantör i samband med att CSC meddelade förseningen90. Därav 
dilemmapunkten fortsätta samarbetet eller avbryta kontraktet. Den andra anledningen kan 
härledas till att beslutet att skjuta upp fondvalet nästan två år verkar ha berott på att man inte 
hade några direkta alternativ. Den negativa påföljd beslutet medförde verkade inte vara 
kalkylerad. Det har även långt senare visat sig vara svårt för PPM att bedöma intressenternas 
reaktioner. Så sent som i somras verkställdes beslut som genererade oväntade negativ effekter 
i och med att PPM:s fondhandel tillfälligt togs ur funktion samtidigt som börsen föll kraftigt 
91, 92,93. 

 
När intressenten Statskontoret beordrat en plan b, ett alternativ till PIA, påbörjades arbetet 
med ESS. När våren kom år 2000 uppstod nya dilemmapunkter i samband med en jämförelse 
av de olika systemen. Den audit som genomfördes för PIA respektive ESS utgör 
dilemmapunkterna. Om vi tittar arkitektur och plattforms-dilemmapunkterna ser man att 
systemen är mycket olika; det batchorienterade ESS kan sägas var lite av det 
objektorienterade PIA:s motsats. ESS är utvecklat i Perl, ett interpreterande programspråk 
som ofta används för att skriva så kallade script. Av den anledningen verkar språkvalet bero 
på kompetens, inte en uttalad IT-strategi. Det är således en slump att PPM fick in konsulter 
som kunde Perl vid uppbyggnaden av ESS. Men vid tidpunkten verkade detta spela mindre 
roll, så länge som det fanns ett körbart system så PPM kunde starta sin verksamhet. Ännu idag 
är det svårt för PPM att nyrekrytera ESS-kompetens. Tilläggas ska dock att GraphTalk med 
största sannolikhet gjort PPM kraftigt konsultberoende; sett från ett rekryteringsperspektiv var 
Perl klart vettigare än GraphTalk.  
 
Gällande funktions-dilemmapunkten ser man att båda systemen har brister, dock inte samma. 
Det man på PPM var extra intresserat av var fond- och kontohanteringen. Om man tittar på 
vad som fanns i ESS men inte i PIA, vid tillfället för auditen, märks att ESS har en fördel i 
möjligheten att generera transaktions- och kontobesked. PIA kan däremot hantera fonder med 
längre handelscykel. Dessa två funktioner är kanske de mest intressanta för första fondvalet. 
Resterande funktioner, som överföring av pensionsrätter och ränteberäkning, ger brister som 
kanske inte är lika kritiska på kort sikt.  
 
En annan funktions-dilemmapunkt rör gränssnittet. Man gör bedömningen att PIA har ett 
otestade gränssnitt gentemot PPM:s övriga system. ESS använder däremot redan utprövade 
gränssnitt men måste lasttestas. ESS har även en fördel att utvecklas internt tack vare korta 
beslutsvägar, direkt kommunikation med berörd personal, kort ställtid vid testning och 
tillgång till relevanta testmiljöer och testdata.  
 
Angående säkerhets-dilemmapunkten tar åldern ut sin rätt; PIA överglänser ESS. Det är 
tydligt att säkerheten har nedprioriteras vid utvecklingen av ESS. Något som däremot verkat 
fått hög prioritet är prestanda. Kanske berodde detta på att PIA inte visat sig vara relativt 
långsamt, inte bara vid tiden för utvärderingen utan under hela projektets gång? För att 
konsulterna skulle kunna leverera en produkt som var märkbart bättre så var det bara att 

                                                 
90 I empirin framgår att leverantörsbytet först diskuterades som ett alternativ efter att man gett 
CSC ok att fortsätta 
91 http://di.se/Index/Nyheter/2006/05/31/189459.htm?src=xlink (2006-12-12) 
92 http://di.se/Index/Nyheter/2006/05/15/187490.htm?src=xlink (2006-12-12) 
93 http://di.se/Index/Nyheter/2006/05/16/187660.htm?src=xlink (2006-12-12) 
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prioritera det som de misstänkte skulle vara PIA:s akilleshäl. Det är kanske av den 
anledningen ESS visar sig starkare vid dilemmapunkterna mellanlager, skalbarhet och 
prestanda. Speciellt för prestanda. PIA:s testprotokoll för antalet transaktioner per sekund var 
ingen smickrande läsning. Till historien hör att när PPM startades tog man höjd för en hög 
utnyttjandegrad från dag ett. Det resulterade bland annat i en väl tilltagen handläggarservice i 
både Söderhamn och Ljusdal. Att även systemen skulle prestera väl vid massiva fondbyten 
var så klart viktigt.  
 
PIA:s låga prestanda ger även litet utrymme för omkörningar och felhantering. Den manuella 
handpåläggningen vid återläggning kan man nog leva med; i och med att det är nya system 
som körs lär man säkerligen vilja övervakad återläggning av data94.  
 

4.1.1.2 Konsekvensdilemman 

 
Beslutet att skjuta upp fondvalet blev även startskottet till en revidering av PIA-projektet.  
De intressenter som i detta skede drog öronen åt sig var regering och statskontoret och även 
fondbolagen. Gällande kunderna retade det säkert fler att projektet fördyrades än att tjänsten 
premiepensionsparande inte lanserades i tid. Den hade ju inte funnits tidigare och upplevdes 
säkert av många som aningen abstrakt. Media skrev däremot ned satsning och fondbolagen 
ansåg att de missade intäkter på grund av förseningen. 
 
I och med det relativt långa fönstret mellan produktlansering95 (2000) och dåvarande nuläge 
(1998), uppstår för PPM:s beslutsfattare två konsekvensdilemman: leverantörsbyte och 
utlokalisering av verksamheten. Angående att byta leverantör eller inte finns en rad 
osäkerhetsfaktorer. Till exempel om detta skulle resultera i några tidsvinster eller bara försena 
och komplicera frågan ytterligare? Bland annat skulle ett sådant partnerbyte kräva en ny 
upphandling. Vad hände om CSC ånyo vann den? Tänk om det inte fanns någon annan som, i 
och med en hypotetisk skilsmässa mellan CSC och PPM, inte vågade åtaga sig uppdraget? 
Eller om prislappen i en andra upphandling skulle bli ännu högre, nu när de aktörer som följt 
arbetet mer exakt kunde precisera resurserna? Detta kunde ju även bli en fördel och snabba på 
utveckling. Samtidigt redovisade ett pressat CSC en krisplan för PIA. Den omfattade en 
revidering av arbetsmetod med utökade resurser och en full produktionssättning i mars 2000. 
Det var helt klart svårt att utröna resultat och konsekvens i detta dilemma.  
 
Det andra konsekvensdilemmat rörde huruvida man skulle lägga ut verksamheten på en tredje 
part, en extern part som skulle sköta transaktionerna mellan PPM och fondförvaltare. 
Återtagandet av driften skulle sedan ske när systemet produktionssatts hos PPM. Dock skulle 
detta kräva en lagändring, vilket blev ett osäkerhetsmoment. Kan denna lagändring 
genomföras? Vad om det drar ut på tiden? Vinsten med förslaget var att man i bästa fall skulle 
kunna påbörja den operativa verksamheten sex till åtta månader tidigare. Nackdelarna 
omfattade stora ställkostnader samt att förslaget eventuellt förvirrade pensionsspararna. Detta 
dilemma präglades, precis som leverantörsbytet, av en hög osäkerhetsfrekvens.  

4.1.1.3 Balansaktsdilemman 

 

                                                 
94 Naturligtvis beror detta på hur återläggningen är implementerad och graden av manuellt 
arbete 
95 Premiepensionssystemet 



 38 

Balansaktsdilemmat för PPM är vågskålen med PIA och ESS. Vad innebär beslutet för 
personalen som tumlats runt i en tvåsitsig-systemkarusell? Hur kommer beslutet att uppfattas 
massmedialt? Hur påverkas förhållande till uppdragsgivaren, regeringen? Vad innebär det för 
kunderna, pensionssparandet?  Kommer det system som väljs att möta de uppsatta kriterierna, 
i tid? 
 
Det beslut som ska fattas måste i princip ge omedelbar utdelning. Tid är en faktor och det 
enda som är intressant, vid tidpunkten för beslutet, är att ha en lösning som klarar av det första 
fondvalet. I princip får resterande av verksamhetens operativa spörsmål lösas, ad hoc, i 
efterhand. Detta sammantaget är lite ovanligt för en myndighet.   
 
Resultatet av balansakten blev att PPM sade upp avtalet med CSC. Systemet har döpts om till 
Pluto men har fortfarande en central roll i PPM:s IT-park. Efter ett antal juridiska turer 
bestämde Svea hovrätt att PPM skulle betala 170 miljoner kronor i skadestånd till CSC96. 
 

4.1.1.4 Koppling till IT-beslutsfattare 

 
Om man tittar på Hammond, Keeney och Raiffa:s fällor vid beslutsfattande (se stycke 2.3) 
skulle man kunna koppla Selekteringsfällan till denna balansakt. Det verkar tämligen 
uppenbart att ESS vunnit stort internt stöd. Relationen till CSC var inte den bästa. Intressenter 
som fondförvaltare och media kraxade om fiasko redan före myndighetens faktiska start, 
medan Statskontor och regering var oroliga över utvecklingen. Förutsättningarna för att välja 
PIA kunde ha varit bättre. Dock fanns ett vitesbelopp som gjorde att PPM blev 
ersättningsskyldig om man inte fullföljde det kontrakt som skrivits. Det gjorde att man måste 
upplevt att man haft relativt goda indikationer att ESS var den väg man skulle vandra.  
 
Det är möjligt att Övertrohetsfällan kan ha påverkat beslutet med ESS. Även om man idag 
strävar efter att använda standardprogram i största möjliga mån är lejonparten av PPM:s 
systempark fortfarande egenutvecklad. ESS kanske blev startskottet till ett utpräglat nih-
tänkande97 inom organisationen? 
 
Två fäller som man inte verkar ha trillat i, kanske mycket ta vare Statskontorets snabba 
ingripande, är Bifalls- och Status qou-fällan. PPM verkar inte ha klamrat sig fast vid sitt egna 
beslut, utan varit relativt öppet för nya infallsvinklar och förändringar.  
 
Däremot finns det risk att man lurade in den inhyrda konsulten i förankringsfällan. I och med 
att ESS redan hade en stark interorganisatorisk förankring kanske man delgav lite för mycket 
information om dilemmat, förväntningarna och historiken (det vill säga problemen med PIA), 
både före och under utredningen? Blev dessa sedan invävda som sanningar i resultatet? 
 
4.1.2 Analys av Skatteverket 
 
Jag kommer nu att fortsätta med en analys av Skatterverket. 

4.1.2.1 Dilemmapunkter 

 

                                                 
96 http://www.idg.se/2.1085/1.21855 (2006-12-06) 
97 Nhi = not invented here, vilket kan bli en effekt av en övertro på den egna förmågan 
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För fallet Skatteverket uppstod den initiala dilemmapunkten i samband när myndigheten 
skulle modernisera sitt befintliga Javautvecklingsverktyget JBuilder från Borland. Skulle ge 
den befintliga leverantören förnyat förtroende eller skulle man konkurrensutsätta den?  
 
Myndigheten framhåller att valet av Borland:s JBuilder baserades på ett snabbt och inte alltför 
genomtänkt beslut. Var det konsekvensen av en bristande långsiktighet? Borland var under 
1980-talet ledande men förlorade successivt marknadsandelar, främst till Microsoft98. 
Borlands kräftgång har sedan fortsatt in på 2000-talet; företaget har inte visat svarta siffror 
sedan det första kvartalet 200599. Det är oklart, men högst tänkbart, att detta faktum influerade 
Skatteverket. För myndigheten var dock den uttalade hämskon stöd för nya tekniker som 
exempelvis Java 2 Enterprise Edition (J2EE)100. 
 
I och med Skatteverkets marknadsanalys som uppstod en rad nya dilemmapunkter: 
 

• Support 
• Leverantörsstöd 
• Kompetenstillgång 
• Användarvänlighet 
• Utökningar - öppen källkod 
• Utökningar - propertiära 
• Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE)  
• Webb-applikationer 
• Enterprise Java Beans (EJB) 
• Webservices 
• Integration med applikationsserver 
• Licenskostnader 

 
Av dilemmapunkter har man viktat support-dilemmapunkterna101 högst medan 
licenskostnadsdilemmat har viktats lägst. J2EE-stödet100 som framhölls som en brist i det 
befintliga verktyget, har graderats som lagom viktigt102. Av det kan man då dra slutsatsen att 
det kanske var leverantören mer än produkten som man var missnöjda med. Eller en 
kombination därutav.  
 
Efter gradering av de olika verktygen stod valet, balansakten, mellan IntelliJ och Eclipse. Om 
man tittar på de enskilda bedömningspunkterna ser man att IntelliJ fått högre betyg på rent 
funktionsmässiga aspekter (Webb-utveckling, J2EE och EJB-utveckling). Dessutom rankas 
verktyget som klart mer användarvänligt jämfört med Eclipse (nio respektive sex poäng).  
Eclipse vinner å andra sidan rena öppna källkods-relaterade segrar; det backas upp av flera 
stora aktörer och det är gratis. Det sistnämndas bieffekt var att fler personer inom 
organisationen hunnit bekanta sig med verktyget (punkten kompetenstillgång).  
 

                                                 
98 http://www.cbronline.com/article_cbr.asp?guid=3F6ABE20-EFA7-49CD-8289-
B96940F61C1E (2006-12-13) 
99 http://www.idg.se/2.1085/1.82216 (2006-12-13) 
100 J2EE är en programmeringsplattform för Java-utveckling och kallas även för Java EE.  
http://en.wikipedia.org/wiki/J2EE (2006-12-06) 
101 Tillgång till support och leveransstöd 
102 I mitten enligt Skatteverkets skala 
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Som statlig förvaltning ska man välja en leverantör med ramavtal103. Bland dessa företags 
produkter valde man att gå vidare med JBuilder samt två verktyg som en intressent, Java-
Developer-Journal, rankade som mest spridda. I detta praktikfall har alltså media som 
intressent stort inflytande.  
 
Om man tittar på personal-intressenten ser man att hälften av personerna inte anser sig behöva 
någon formell utbildning på Eclipse. Det tolkar jag som att verktyget, även 
migrationsprojektet, har stor uppbackning inom organisationen. 
 

4.1.2.2 Konsekvensdilemman 

 
Något konsekvensdilemma uppstod egentligen inte. Däremot kan man ju alltid diskutera 
huruvida kontinuiteten i den öppna källkods-rörelsen är ett konsekvensdilemma. Det vill säga, 
rörelsen incitament att driva produktutveckling vidare kan vara svåröverskådligt. I fallet 
Eclispe finns det däremot två aspekter som talar emot en sådan utveckling. Dels finns det 
stora aktörer bakom Eclipse (bland annat IBM, Motorola, Intel och Nokia), dels att det bara 
själva verktygsstödet som efterfrågas av Skatteverket. Java som språk är, åtminstone i teorin, 
opåverkat ett sådant konsekvensdilemma104. 

4.1.2.3 Balansaktsdilemman 

 
Balansakten för Skatteverket var huruvida man skulle våga välja ett verktyg för Java-
utveckling baserat på öppen källkod eller istället en proprietär lösning. Den proprietär 
affärsmodellen har ju länge varit lite av defacto i IT-världen (samtidigt vill jag inte påstå att 
den öppna källkods-rörelsen är någon nyutsprungen företeelse). I och med att just supporten 
var viktig för Skatteverket, hur skulle den påverkas om man saknade en given partner?  
Avsaknad av en tydlig och definierad supportkanal lyfts ofta fram som en akilleshäl för 
produkter baserade på öppen källkod70. 

4.1.2.4 Koppling till IT-beslutsfattare 

 
Skatteverket uppger vid intervjutillfället att valet av Eclipse inte var ett svårt beslut. Kan det 
vara så att man redan på förhand favoriserat Eclipse? Om man tittar på Hammond, Keeney 
och Raiffa:s fällor vid beslutsfattande (se stycke 2.3) kan man tendens till Selekteringsfällan i 
och med att  betygsättning baserades både på egna erfarenheter och frågor ställda till externa 
personer med insyn i programmen. Dessa frågor kan vara påverkade av Presentationsfällan 
och därför vinklats till Eclipse fördel.  
 
Den tidigare nämnda Selekteringsfällan och till viss del Bifallsfällan kan även skönjas i 
samband med att man jämför resultatet med en undersökning gjort av analysföretaget Gartner. 
Men då Gartner årligen gör en hel del analyser – finns då risken att myndighetens 
referensanalys var handplockad? Finns det andra analyser som kullkastar resultatet av 
auditen?  
 
4.2 Vidare forskning 
 

                                                 
103 Eclipse är gratis och då behövs inget ramavtal för den produkten 
104 När detta skrivs har dock även Java släppts som öppen källkod. Tidigare ägdes det av Sun 
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En naturlig uppföljning av praktikfallen vore att återkoppla PPM och Skatteverket för att se 
hur beslutsfattande för respektive projekt ändrats med tiden. Språket Java har nyligen släppts 
som öppen källkod – stärker det Skatteverkets synsätt105? Kan man tänka sig att gå vidare och 
använda flera öppna alternativ?  
 
Om man istället vill ta ett mer allmänt och övergripande angreppssätt kan man studera hur 
beslutsdilemman skiljer sig mellan privata och offentliga sektorn eller mellan stora och små 
företag. Det kan även intressant att studera dilemmakonsekvenser för projekt som lyckats 
respektive inte lyckats. Även om det kan vara svårt att få fram information om det 
sistnämnda. 
 
En annan intressant uppföljning är att studera den tysta, outtalade kunskapen användning vid 
balansakter. 
 

                                                 
105 http://www.it-wire.nu/show.jsp?pressId=1512&distributionId=1508 (2006-12-14) 
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