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ABSTRACT 

Titel: IT- införandet och beslutsprocessen 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Staffan Hjalmarsson,  Jonas Lundgren 

Handledare: Lars-Torsten Eriksson 

Datum: 2009 – 01  

Syfte: Syftet med vår uppsats är att vi vill lära oss mer om olika beslutsmodeller. 

Metod: Vi har valt att samla in data dels genom intervjuer samt tidigare gjorda 
undersökningar. Den information vi fått genom intervjuer har vi valt att redovisa 
i löpande text, frågorna bifogar vi som bilaga sist i uppsatsen. Den information vi 
införskaffat via intervjuer har vi valt att jämföra med vår teoretiska referensram 
som består av 4 olika beslutmodeller och denna jämförelse utgör även vår analys. 

Resultat & slutsats: Vi kom fram till att hos alla företag var tid ett problem vid 
arbetet kring IT, då kärnverksamheten i princip alltid går i första hand. Tätt följt 
av tid var att kompetens och resurser ofta är ett problem. Värt att notera är att 
inget av de företag vi behandlat har IT som kärnverksamhet. Detta torde vara en 
anledning till att kompetens ofta är en orsak till långsam eller ibland obefintlig 
utveckling inom IT- området. 

Förslag till fortsatt forskning: Man kan göra en fortsatt uppföljning för att se hur 
långt företagen kommit i sitt arbete kring IT då IT- lösningar hela tiden 
utvecklas, så det är alltid aktuellt för företagen att införa nya IT- lösningar. 

Uppsatsens bidrag: Genom att vi valt att följa upp tidigare studier men med 
utgångspunkt från beslutsmodeller tror vi att vi bidragit med information ur en 
annan vinkel, och det kan vara intressant för både de berörda företagen samt de 
som utfört tidigare studier. Då med anledning av att berörda parter får både mer 
och ny information. Denna information kan vara värdefull för framtida arbete 
med projekt som inte berör kärnverksamheten.  

 Nyckelord:  IT, Beslutsprocess, Beslutsmodell, Tid, Resurser. 
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ABSTRACT  

Title: IT the introduction and the decision-making process 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Staffan Hjalmarsson,  Jonas Lundgren 

Supervisor: Lars-Torsten Eriksson 

Date: 2009– 01 

Aim: The aim with our essay is to learn more about different decision models. 

Method: We have chosen to gather data part's through interviews and earlier 
done surveys. We chose to present the information we got through the 
interviews in continuous text, the questions are added as annex at the end in the 
essay. That information we acquired via interviews has we select to compare 
with our theoretical frame of reference which contains 4 different decision-
models, and this comparison constitutes also our analysis.  

Result & Conclusions: We discovered that at all companies has trouble finding 
time with IT solutions, thou the core activity in principle always goes primarily. 
Frequent followed of time was that competence and resources often is a problem. 
Worth to note is that nothing of those companies we analyzed has IT as core 
activity, this is maybe a reason why the development of IT is low or sometimes 
nonexistent. 

 Suggestions for future research:  One can do a follow-up in the future to se how 
far the companies have came with their work in introducing IT. Especially due to 
the fact that IT- solutions always develop. Therefore it will always be motivated 
for the companies to introduce new IT- solutions. 

Contribution of the thesis: Though we selected to follow up earlier studies but 
with starting point from decision models we believe that we contributed with 
information from another angle, and it can last interestingly for both the 
concerned companies and they that carried out the earlier studies. This because 
concerned parties gets more and new information. This information can be 
valuable for the companies’ future work with projects that do not concern the 
core activity.  

Key words: IT, Decision-making process, Decision- model, Time, Resources. 
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1 Inledning 
Här kommer vi att presentera bakgrunden till vårt arbete, samt hur vi har valt att avgränsa 

oss kring vår undersökning. 

1.1 Bakgrund 

Som bakgrund för vår uppsats ligger tidigare studier av de företag vi har undersökt, 
dessa är Pentiaq AB, Fastighetssnabben AB, TPM Industrimålning AB och Nordplant 
i Gävle AB. Dessa tidigare studier gjordes 1999 av tolv ekonomstudenter ledda av en 
projektledare, syftet med denna studie var att arbeta fram beslutsunderlag för små 
och medelstora lokala företag, sammanlagt 13 stycken företag, som var intresserade 
av att starta E-handel samt införa andra IT- lösningar som berör kontakten företagen 
har för att kommunicera med kunder, leverantörer samt internt mellan personal och 
avdelningar. Denna studie följdes 2003 upp av högskolan i Gävle för att se vad som 
egentligen hände med den handlingsplan som man arbetat fram 1999. Studien 2003 
undersökte vad som hade införts av den handlingsplan man presenterade 1999, 
denna undersökning visar främst vad som hade hänt men inte hur och varför.  

För att försöka ta reda på hur och varför saker hänt och inte hänt tycker vi att det är 
intressant att använda beslutsmodeller som utgångspunkt. Genom att använda oss 
av beslutsmodeller när vi tittar på företagen, får vi en annan infallsvinkel som vi tror 
kan bidra till ökad förståelse för hur beslutsmodeller fungerar i praktiken, och 
genom detta hitta faktorer som haft betydelse för företagen och deras beslutsprocess 
angående arbetet kring IT.  

Spännande i sammanhanget är att E-handeln har ökat från 9 miljarder 20051 till 
prognostiserade 21 miljarder 20082. 

  

Figur 1.1 Diagrammet visar E handelns omsättning från 2005-2008.3 

                                                           
1
 http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=86&document=903, 2008-

10-03, kl. 14.42 
2
 http://www.hui.se/LitiumDokument20/GetDocument.asp?archive=3&directory=136&document=1074, 2008-

10-03, kl. 14.59 
3
 Data från http://www.hui.se, 2008-12-18,kl. 11:43 
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Som man kan se i diagrammet har omsättningen ökat stadigt de senaste åren. År 
2005 utgjorde omsättningen 1,6 % av den totala detaljhandeln, år 2008 beräknas 
denna siffra vara 4 % av den totala detaljhandeln. Detta visar alltså att e-handeln tar 
marknadsandelar från de fysiska butikerna. Utifrån detta drar vi slutsatsen att IT- 
användandet i samhället har ökat. Med detta i åtanke utgår vi i från att användandet 
av IT i allmänhet har blivit mer användbart och att man inte är lika främmande idag 
som man var 1999. Att företag sett möjligheterna och försökt införa IT är något som 
tidigare undersökning visat. Frågan är hur snabbt man själv tänkt införa olika IT- 
lösningar och hur fort det egentligen gått? Vi anser att det ligger i både företagens 
och kundernas intresse att ärenden av olika slag utförs så smidigt som möjligt. Om 
inte annat är det viktigt för företaget att kunna effektivisera sin verksamhet samt att 
signalera att man är ett företag som är med i utvecklingen. Vi själva till exempel har 
svårt att få förtroende för företag som ligger efter i tekniken. Det tidigare 
undersökning visat är att de företag som medverkat haft för avsikt införa IT- 
lösningar men långt ifrån alla hade år 2003 gjort det. 

 Det vi vill få fram med vår undersökning är att försöka se vilka beslutsmodeller man 
använt sig av vid införandet av IT i företagen. Att vi valt beslutsmodeller beror på att 
vi vill försöka se hur arbetet kring IT i praktiken har skett. Vår uppsats kan därför 
fungera som feedback till berörda företag då det i framtida projekt kan vara 
intressant att veta vart det gick rätt/fel vid tidigare projekt.  

1.2  Definition av termen IT-lösningar 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av det breda ordet IT-lösningar, med IT-
lösningar syftar vi till all den interaktiva kontakten företagen har för att 
kommunicera med kunder, leverantörer samt internt mellan personal och 
avdelningar. 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att vi vill lära oss mer om olika beslutsmodeller. 

1.4 Frågeställning 

• Hur kommer det sig en del företag har kommit längre än andra företag vid 
införandet av IT-lösningar? 

• Hur kommer det sig att det har tagit så längre tid att införa IT-lösningar? 
 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till företagens arbete kring införandet av 
IT-lösningar. Vi har alltså inte för avsikt att se hur företagen arbetar kring beslut 
rörande kärnverksamheten.  
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1.6 Disposition 

Med tanke på att vår uppsats innehåller undersökningar av flertalet företag har vi 
valt att disponera enligt följande: 
 

• Inledning 
• Metod 
• Teoretisk referensram   
• Presentation av intervjuer och företag 
• Analys 
• Slutsats 
• Diskussion 
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2 Metod 
I detta kapitel tänker vi redogöra för vilka metoder vi använt oss av för att samla information 

till vår uppsats, samt vilket vetenskapligt synsätt vi har. Här kommer vi alltså att presentera 

hur vi skaffat oss information samt hur vi ställer oss till denna. 

2.1 Val av företag 

Som mål til denna studie var att intervjua samtliga företag som varit delaktiga i 
undersökningen Eriksson m fl (2003).  Dessa företag är: 

• AB Bertils rörteknik 

• Arno Holm Gävle AB 

• Byggstatistik AB 

• Centralplan Ett  

• Durosweden AB 

• Fastighetssnabben AB 

• Gävlefiskredskap AB 

• Gävle Taxi AB 

• JH Pappersgross 

• Nordplant AB 

• Pentiaq AB 

• Selecta Gävle AB 

• TPM industrimålning AB 

Utifrån dessa 13 st företag har vi på grund av tidsbrist valt att begränsa oss till 
fyra st. Dessa är Pentiaq AB, Fastighetssnabben AB, Nordplant AB och TPM 
Industrimålning AB.  Att vi valt dessa fyra beror på att det var de företag vi 
enklast kunde få kontakt med och ville ställa upp.  

De företag vi inte lyckats få kontakt med är följande: 

• AB Bertils Rörteknik  

• Arno Holm AB 

• Durosweden AB 

• Gävle Fiskredskap AB 
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• Gävle Taxi AB 

Att vi ej fått kontakt innebär dels att företagen ej svarat i telefon eller på våra e-mail, 
alternativt att vi inte lyckats få kontakt med rätt person inom vår tidsram för 
uppsatsen. Detta efter upprepade försök att söka kontakt.  

Företag som tackat nej till intervju: 
 

• Selecta i Gävle AB 
 

Detta företag ansåg sig inte ha tid att ställa upp på intervju och avböjde därför. 
 
Övriga företag: 

• Byggstatistik AB – Vi fick kontakt och de ville även vara med på intervjun. 
Dock ansåg vi vid närmre eftertanke att det var för litet för att kunna vara 
intressant för vår uppsats.  

• Centralplan Ett – Har gått i konkurs. 
• JH Pappersgross – Har bytt ägare och namn. Vi ansåg därför att företaget inte 

var intressant i vår uppsats. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ intervju 

Det som skiljer kvalitativ och kvantitativ intervju är att de har olika mål, en kvalitativ 
intervju har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder, man vill 
försöka upptäcka vad som sker. En kvantitativ intervju har som mål att bestämma 
eller studera omfattningen av på förhand definierade företeelser, egenskaper eller 
innebörder.4 
 
Ska man genomföra en kvantitativ intervju använder man sig av ett standardiserat 
intervjuförfarande, vilket innebär att till frågorna skall finnas svarsalternativ vilka 
ska vara samma för alla intervjuade. Man ska även se till att frågorna har samma 
innebörd för alla intervjuade. Med tanke på att den kvantitativa intervjun utgår från 
samma frågor till alla samt att svaren inte påverkar intervjuarens frågor blir en sådan 
intervju fri från överraskningar, fördomsfri och asymmetrisk.5 
 
Den kvalitativa intervjun ska vara icke-standardiserad, dess utgångspunkt ska vara 
ett antagande om att man från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga och 
betydelsefulla. Den kvalitativa intervjun kräver att intervjuaren utvecklar och 
anpassar samt följer upp vad som kan vara ändamålsenligt för situationen samt 
syftet med undersökningen. Under den kvalitativa intervjun utvecklas ofta frågor 
och svar som en följd av tidigare frågor och svar.6 

                                                           
4
 Svensson, P-G & Starrin B (red)., s 55 

5
 Ibid, s 56  

6
 Ibid, s 56 
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2.2.1 Val av intervju 

Vi har med utgångspunkt av det ovan skrivna valt att tillämpa en kvalitativ intervju. 
Detta för att vår avsikt är att försöka finna orsaker till varför saker och ting skett/inte 
skett. Vi har valt att ställa samma frågor till alla företag.  

2.2.2 Intervjuer 

Vi har valt att genomföra intervjuerna utifrån ett på förhand formulerade frågor. 
Intervjuerna har gått till på så sätt att en av oss ställt frågorna och på så vis lett 
intervjun och den andra skrivit ner svaren under tiden. Vi vill även tillägga att 
följdfrågor använts vid samtliga intervjuer. Följdfrågorna har varit olika på olika 
företag, detta för att alla inte svarar likadant på frågorna av olika anledningar. Dessa 
följdfrågor finns inte redovisade då de i princip är olika för olika företag, samt att 
dessa frågor oftast smälter in under intervjuns gång. Alla intervjuer har skett på 
företagen. 

2.2.2.1 Kritik mot intervjuer 

När det kommer till så kallade besöksintervjuer vilket vi har gjort, finns det både för 
och nackdelar med dessa.  Denscombe (2000) nämner följande nackdelar: 

• Tidskrävande- analysen av materialet frånintervju tillfället kan ta lång tid att 
bearbeta. Utskriften av intervju data kan vara ett tidskrävande moment samt 
att detta måste göras efter data samlats in. 

• Dataanalys- intervjun ger i regel icke standardiserade svar, samt att 
semistrukturerade och ostrukturerade intevjuer ger information som inte är 
förkodad och har ett öppet format. 

• Tillförlitlighet-intervjuarens och sammanhangets inverkangör att det kan vara 
svårt att uppnå objektivitet. Tillförlitligheten kan bli lidande på grund av 
detta. Sammanhanget och individen gör att den insamlade datan blir unik. 

• Intervjuareffekten- den intervjuade och intervjuande kan påverka varandra 
bland annat kan den intervjuades uttalanden vara på verkade av 
intervjuandes identitet. 

• Hämningar-använder man till exempel bandspelare på intervjun kan detta 
hämma den intervjuade. Detta för att situationen är onaturlig där man talar 
”för protokollet”. Detta kan vara skrämmande för vissa. 

• Kränkning av privatlivet- en intervju kan vara trevlig dock har det personlig 
inslaget vissa risker. Är den intervjuande oeftertänksam kan det upplevas 
kränkande för den intervjuade. 
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• Resurser- kostnaden för resor, utskrift samt den intervjuandes tid kan bli höga, 
speciellt om man blir tvungen att resa långt för att nå de man vill intervjua.7 

Vad gäller tiden blev detta ett problem för oss med tanke på antalet tänkta intervjuer 
och faktiskt genomförda intervjuer. Dataanalysen har indirekt lett till att efterarbetet 
blivit mer tidskrävande då vi inte har använt oss av en standardiserad intervjuform, 
vi har snarare använt oss av en semistrukturerad intervju vilket snarare gett oss 
fördelar då alla företag är olika. Tillförlitligheten anser vi alltid är ett problem då den 
intervjuade är en del av företaget, vi tror att det är svårt för den intervjuade att bli 
objektiv på grund av detta. Dock utesluter vi inte att den intervjuande har för avsikt 
att vara objektiv. Att den intervjuande och den intervjuade påverkar varandra 
genom den så kallade intervjuareffekten är något vi haft i beaktning vid intervjuerna 
då vi inte vill eller har för avsikt att påverka den intervjuade negativt.  

Vi vill även nämna det positiva med besöksintervjun, vilket är att man lätt kan följa 
upp med följdfrågor och be den intervjuade att utveckla sina svar, samt att 
intervjusituationen kan skapa förtroende mellan parterna.8 Då vi valt att anteckna 
vid intervjutillfällena har vi inte upplevt att den intervjuade varit hämmad av det 
sätt vi valt att genomföra intervjun, vi tror dock att det är naturligt att den 
intervjuade kan känna sig hämmad av intervjusituationen som sådan. Då vi inte valt 
att ställa frågor av väldigt detaljerad eller känslig karaktär tror vi inte de intevjuade 
känt sig kränkta, vi kan dock inte utesluta något, men vi har inte uppmärksammat 
att någon av de intervjuade skulle ha känt sig kränkta vid intervjuerna. Då alla 
företag är belägna i Gävle har det inte krävt speciellt mycket kostnader för resor. 
Däremot har det krävts mycket resurser i form av tid. Vi anser att oavsett vad man 
vill göra, kommer detta kräva resurser, det går inte att komma ifrån. Det är dock 
viktigt att man ser till att man har resurserna för det tänkta ändamålet.    

2.3 Sekundärkällor 

I vårt arbete kring insamlandet av sekundärdata har vi i huvudsak utgått från 
högskolans bibliotek, dessa källor utgörs främst av böcker. Vi har även använt oss av 
en rapport gjord år 2003 (”Varför går det så fort när det går så långsamt...”) där våra 
undersökta företag ingått. Statistiska uppgifter har vi hämtat från Handelns 
utredningsinstitut.  

Den litteratur vi valt att använda oss av är noga utvald med hänsyn till förståelse 
samt relevans för uppsatsens syfte.  Schematiska figurer över beslutsmodeller 
förekommer även i annan litteratur, men många av dessa tycker vi är svåra att 
tillämpa på vår uppsats. De modeller vi valt att använda oss av, i kombination med 
en fyr-fältsmartis gör att det blir enkelt både för oss och för läsaren att förstå vår 
undersökning.   

                                                           
7
 Denscombe, 2000, s.162-163 

8
 Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim –Paul F. 2001, s.85 
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2.3.1 Källkritik 

Publicerade källor: dessa källor är av akademisk härkomst och vi ifrågasätter inte fakta 
som finns skriven i denna litteratur, vi kan bara ifrågasätta vårat sätt att tolka det 
som författarna vill få fram. Då det kan vara svårt att tolka modeller samt text på det 
sätt som författarna har tänkt sig när de skrev dessa böcker. 

Muntliga källor: är de personer som vi har valt att intervjua, dessa personer är 
anställda i de företag som ingår i undersökningen och vi kan därför inte utesluta att 
de ibland kan försköna bilden av sitt företag.  

Internetkällor: Detta innebär den information vi hämtat från hemsidor på internet. Då 
vi i huvudsak använt oss av företagens egna hemsidor, samt pålitliga hemsidor som 
Affärsdata.se samt Hui.se ser vi ingen anledning att misstro den information som 
finns där.  

2.4 Vetenskapligt synsätt 

Det finns två relativt kända synsätt det är positivismen och det hermeneutiska. 
Positivismen utgår från absolut kunskap som ideal medan hermeneutiken 
relativiserar kunskapen.9  

Enligt positivismen har vi endast två källor till kunskap, det vi registrerar med våra 
fem sinnen samt det vi kan resonera oss fram till med mänsklig logik, vårt förnuft.10 
Positivismen kännetecknas med att den skall vara empiriskt prövbar, uppskattningar 
och bedömningar skall ersättas med mätningar. Mätningarna skall vara att mäta rätt 
storhet och att det inte finns systematiska fel och att slutsatsen blir densamma vid 
upprepande mätningar under samma betingelser samt att det finns slumpmässiga 
fel. Förklaringar ska kunna ges i termer som orsak-verkan och kunskapen uttryckas i 
lagbundenheter. Forskaren skall vara objektiv, det vill säga inte låta sig påverkas av 
utomvetenskapliga värderingar. Den viktigaste kritiken mot positivismen är att 
människan ses som ett objekt, ett ting. Den reduktionistiska förklaringsprincipen kan 
innebära att man tappar sammanhang och helhet.11 

Hermeneutiken handlar om tolkning och ordet hermeneutik kan fritt översättas till 
tolkningslära. Tolkning kan vara av olika slag från ren avkodning till att förstå 
meddelande trots språkfel, missuppfattningar och andra störningar som kan 
förekomma.12 I hermeneutiken söker man helhetsförståelse och insikt.13 
Hermeneutisk metod innebär att forskaren ska förstå en annan persons handlingar, 
det viktigaste sättet att förstå en person är genom språket. Det kan uppstå stora 

                                                           
9
 Eriksson, Lars Torsten, Wiedershem-Paul F, 2001, s. 199 

  
10

 Ibid, s. 200 

 
11

 Wallén, G., s.29-30 
12

 Ibid s.33 
13

 Eriksson, Lars Torsten, Wiedeshem Paul F, 2001, s.221 
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problem med förståelse genom språket då språket inte är gemensamt eller att det 
finns stora skillnader i betydelser i språket t ex användandet av fackuttryck, 
definitioner av uttryck samt innebörden av visa uttryck, dessa kan leda till att 
förståelsen blir dålig. Språk och dialoger mellan människor spelar en stor roll inom 
den typ av forskning. En tolkningsmetod som är känd inom hermeneutiken är en 
metod som kallas Den hermeneutiska spiralen.14  

 

Fig. 2.1 Hermeneutisk spiral15 

Utgångspunkten i spiralen är förförståelse, vilket är det som utredaren redan vet i 
förväg om det problem som ska utredas. Med förförståelsen formulerar utredaren 
intressanta problem, frågor, idéer, utifrån dessa inleder utredaren sin undersökning 
av materialet vilket kan vara både böcker, bilder, anteckningar samt dialog med 
fysiska personer, undersökningen kallas i metoden för dialog. Detta leder till en ny 
tolkning av undersökningsmaterialet vilket leder till en ökad förståelse som in sin tur 
leder till ny dialog med undersökningsmaterialet. Detta leder till att man upptäcker 
nya frågor och problem och en ny tolkning sker som i sin tur leder till en nyare och 
ökad förståelse.16Då vi inte är ute efter göra mätningar, utan utan inriktar oss på att 
tolka och försöka förstå blir vår utgångspunkt i denna uppsats hermeneutisk.  

 

 

 

 

 
                                                           
14

 Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim - Paul F, s. 222 
15

 Ibid, s. 222 
16

 Ibid s. 222- 223 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att redogöra den teori vi valt att använda oss av.  Vi börjar med att 

ge en kort definition av begreppet beslut för att sedan presentera en fyr-fältsmatris 

innehållande fyra beslutmodeller. Efter detta går vi igenom beslutsmodellerna för att redogöra 

vad de innebär.  

3.1  Beslut 

Det vanligaste sättet att definiera ett beslut är att se det som ett val mellan olika 
alternativ, där valet leder till handling. Med handling förväntas praktisk uppföljning 
av beslutet, vilket innebär att man har för avsikt att göra verklighet av de intentioner 
som ligger i valet.17 

Man också se beslutet som slutresultatet av en process, med detta menas hela raden 
av handlingar, bedömningar som leder fram till en åtgärd och realisering av ett 
beslut. Det är svårt att bestämma vilken beslutsmodell man vill använda sig av för 
det beslut man bestämmer sig för att ta, vilken beslutsmodell som ligger till grund 
för det tagna beslutet kan man alltså inte avgöra innan projektet i stort sett är 
avklarat eller genomfört till en större del.18 I och med att vi i denna uppsats kommer 
att se hur företagen arbetat med IT- lösningar under en längre period blir det för vår 
del mest logiskt att använda oss av detta synsätt.  

3.2 Beslutsmodeller 

I den här uppsatsen kommer vi att utgå från fyra beslutsmodeller som presenterats 
av Hatch (2002), se fig 3.1. Denna matris beskriver förhållanden som gynnar de olika 
beslutsmodellerna.19 Som vi ser i matrisen, att om det t ex råder oenighet om vilka 
mål man vill uppnå eller definitionen av problemet, samt enighet om vilka metoder 
man skall använda är dessa gynnsamma förhållanden för koalitionsmodellen. 
Därmed inte sagt att koalitionsmodellen uteslutande kommer användas, då 
verkligheten inte har lika skarpa linjer och gränser som modellen. Matrisen fyller en 
viktig funktion i vår uppsats då den på ett enkelt sätt visar under vilka förhållanden 
de olika beslutsmodellerna kan visa sig.  

                                                           
17

 Jacobsen, Thorsvik, s.329 
18

 Ibid, s.329 
19

 Hatch, M, s. 306 
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Fig 3.1, Fyrfältsmatris som visar under vilka förhållanden de olika beslutsmodellerna gynnas av.20 

I matrisen ligger alltså två begrepp till grund, det ena är metod, med detta menas 
vilka kunskaper man skall använda för att fatta ett bra beslut. Med problem/mål 
menas vilken inriktning man skall välja, det vill säga vilket problem/mål skall man 
arbeta för.21 

3.2.1 Den rationella beslutsmodellen 

En väldigt vanlig och enkel beslutmodell är den rationella. Ekonomer har för vana att 
utgå från att beslutsfattande i organisationer följer denna modell22.  Modellen är 
uppdelad i 5 steg (se fig 3.2): 
  

 

Fig 3.2  Figuren visar en enkel rationell beslutsmodell med återkoppling.23 

                                                           
20

 Hatch, M, s. 306 
21

 Ibid, s. 305 
22

 Ibid , s. 303 
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Som man enkelt kan utläsa ur figuren är att den rationella beslutsmodellen börjar 
med att man definierar ett problem. När det har gjorts försöker man hitta alternativ 
till lösningar för att sedan välja alternativ. När detta gjorts genomför man det valda 
alternativet, för att till sist kontrollera resultatet. Det finns ett problem med denna 
modell och det identifierades av nobelpristagaren Herbert Simon, problemet var att 
beslutsfattarna i verkligheten inte har fullständig information samt felaktig 
information.24 
 
Trots att modellen (fig. 3.2),  ser enkel ut att använda sig av, kan den vara svår att 
implementera som den ser ut från grunden. Vi tycker att det är lämpligare att 
använda den som en guide för hur den rationella beslutsprocessen fungerar. Detta 
för att, som Simon säger, att beslutsfattarna ofta har felaktig och ofullständig 
information, detta tror vi resulterar i att man upptäcker nya problem som måste lösas 
samt att de problem man haft från början kan vara av sådan art att de inte heller är 
ett problem man måste lösa för att kunna fortsätta med projektet.  

3.2.1.1 Begränsad rationalitet 

Simon påpekade att den rationella modellen utgår från att beslutsfattaren besitter 
kunskap om alternativen som står till förfogande samt konsekvenserna av att införa 
dessa, men att en beslutsfattare oftast har felaktig och ofullständig information om 
både alternativen och konsekvenserna. Simon menar att modellen förutsätter att alla 
inom organisationen är överens om vilka mål som skall uppnås och att de 
inblandade accepterar organisationens beslutsgång. Medan det i själva verket ofta är 
så att en beslutsfattare ofta ställs inför motstridiga mål.25  

Simon har gjort en jämförelse mellan verkligt beslutsfattande och de ideal den 
rationella beslutsmodellen bygger på. I denna kom han fram till att de försök en 
organisation gör för att agera rationellt begränsas av följande fem faktorer: 

• Ofullständig och felaktig information 
• Problemens komplexitet 
• Människans förmåga att bearbeta information 
• Den tid man har på sig att fatta ett beslut 
• De motstridiga preferenser en beslutfattare har när det gäller organisationens 

mål.26 
 
 

                                                                                                                                                                                     
23

 Hatch, M, .s 303 
24

 Ibid, s. 303 

 
25

 Ibid, s. 303-304 
26

 Ibid. S. 304 
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3.2.2 Koalitionsmodellen 

Som man kan se i figur 3.1  om koalitionsmodellen, råder det enighet om vilka 
metoder man ska använda sig av, men det råder oenighet om målen eller 
definitionen av problemen. Att den kallas för just koalitionsmodellen har sin 
förklaring i att när ovanstående förhållanden råder är det ofta de personer med de 
främsta maktpositionerna som dominerar beslutsprocessen.27 
 
Själva koalitionen uppstår på grund av att det finns olika intressegrupper inom 
organisationen. Dessa bedömer sin maktposition i relation till andra intressegrupper 
i förhållande till maktpositioner. Om en intressegrupps position är tillräckligt stark 
för att vinna i beslutsprocessen går denna samman med andra intressegrupper för att 
bilda en koalition. Koalitioner är ofta förhandlingar och överenskommelser i 
bakgrunden där man arbetar för att alla i koalitionen skall bli nöjda.28  
Vad gäller beslutsfattandet i koalitionsmodellen söker beslutsfattarna främst efter 
lösningar som främjar de flesta koalitionsmedlemmarnas intressen och inte söka efter 
den information som kan lösa problemet.29 
 

Denna modell är enligt oss svår att upptäcka för en utomstående som inte varit med 
under hela arbetsgången. Den kan även vara svår att upptäcka om man varit med 
under hela arbetsgången. Detta för att som Hatch säger, att det är överenskommelser 
och förhandlingar i bakgrunden. Även här ger oss fyr-fältsmatrisen en enkel 
vägledning om vad vi skall söka efter, nämligen oenighet om målen/problemen och 
enighet om vilka metoder man skall använda sig av.  
 

3.2.3 Trial-and-error-modellen 

I figur 3.1 ser vi att trial-and-error modellen är när de inblandade är överens om 
problemen/målen men oeniga om vilka metoder man skall använda sig av.  Denna 
situation är inte helt ovanlig, då med kännetecknet att man vet vad man vill göra 
men inte hur man skall göra.30  

När dessa förhållanden råder är kännetecknet hög osäkerhet (brist på information), 
mångtydigheten det vill säga de olika tolkningar som finns av vad du vill uppnå 
anses inte vara en kritisk faktor.31 

 

                                                           
27

 Hatch, M, s, 308 
28

 Ibid, s 308 
29

 Ibid, s. 308 
30

 Ibid, 307 

 
31

 Ibid, s. 307 
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3.2.4 Soptunnemodellen 

I de situationer där det råder osäkerhet om vilka målen eller definitionen av problem, 
samt oenighet om vilka metoder som man skall använda hamnar man i 
soptunnemodellen (se fig 3.2). Användandet av denna modell anses särskilt lämpad 
när man inte förstår vare sig omgivning eller teknologi. Även då viktiga personer går 
in och ut ur beslutsprocessen på grund av att de har andra aktiviteter som stjäl deras 
uppmärksamhet och tid.32  

Man antar i denna modell att ett beslut innehåller komplexa processer som delas upp 
i delprocesser. Det är alltså inte en ordnad process utan den är uppbyggd av olika 
strömmar.33 Som synes i fig 3.3 är det främst fyra så kallade strömmar som är 
utgångspunkt.  

Dessa är följande:                                                                                 

Beslutsmöjligheter: Här är det situationer där organisationen tar ställning till ett 
problem för att fatta ett beslut.   

Problem: Kan vara något som kommer utifrån och engagerar, irriterar eller inspirerar 
organisationens medlemmar. 

Lösningar: En lösning är normalt ett svar på ett problem, detta kan till exempel vara 
ny kompetens, ny teknik, nya resurser i form av pengar, nya lokaler. 

Deltagare: Dessa har betydelse för beslutsprocessen på grund av deras olika 
egenskaper (mål, intressen, kontakter, kunskaper etc.). 34 

 

 

Fig 3.3  Visar hur soptunnemodellen kan beskrivas.35  

                                                           
32

 Hatch, M, s. 309 

 
33

 Bakka, m fl, (2001), s. 187 

 
34

 Ibid, s. 189 



IT- införandet och beslutsprocessen  Hjalmarsson & Lundgren 

 

20 

 

Att modellen fått sitt namn beror på att man vill lyfta fram det slumpmässiga i 
beslutsprocessen. De fyra strömmarna är oberoende händelser som rör sig både in 
och ut ur organisationen, ungefär som när avfall blandas i en soptunna. När 
valmöjligheter, deltagare och lösningar kopplas ihop kan ett problem fastställas och 
lösas.36 

Ett annat sätt att se på modellen och dess namn är att man har tänkt sig att 
beslutstillfällena kommer strömmande som en rad tunnor på löpande band. Där 
deltagarna har lagt sina problem, energi och lösningar.37  

Tanken med att det är soptunnor är för att deltagarna lägger sina problem och 
lösningar i dessa tunnor för att göra sig av med dem.38 

Som vi ser finns det många olika faktorer som spelar in i denna modell, och även i 
matrisen ser vi att när det är gynnsamma förhållanden för soptunnemodellen råder 
både oenighet om mål/problem samt oenighet om metod.  Vid en första anblick kan 
det se kaotiskt ut. Tänker man lite mer på det tror vi inte det är ovanligt att det finns 
inslag av soptunnemodellen i de flesta beslutsprocesser. Till exempel kan personal 
sluta och nya tillkomma. Det kan hända i vilken beslutsmodell som helst.  

Gemensamt för alla de beslutsmodeller vi valt att ta upp är att de kan ses först i 
efterhand. För att förtydliga kan vi säga att vi har vi svårt att tro att någon 
bestämmer sig för att medvetet använda t ex koalitionsmodellen. Det är just det 
faktum att man i efterhand ser vilken modell som blivit använd som gör matrisen 
och dess beslutsmodeller tillämpliga på vårt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
35

 Bakka, m fl,(2001), s,187 
36 Hatch, M, s. 309 
37 Bakka, m fl, (2001) s. 188 
38

 Bakka, m fl, (2006), s. 233 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för den empiri vi har. Vi kommer att presentera de 

företag som vi har haft intervjuer med. De företag som vi har valt att ta med i empirin är 

företag som har varit med i en studie som började 1999 på högskolan i Gävle, denna studie var 

att man presenterade en handlingsplan för hur företagen skulle kunna göra föra att införa E-

handel samt andra IT-lösningar. Denna studie följdes upp 2003 av studenter samt en lärare 

på högskolan i Gävle. Uppföljningen gjordes för att man ville se vad företagen hade utfört av 

den handlingsplan man tog fram 1999.  

4.1  Pentiaq AB  
Företagspresentation: 

Verksamhet Omsättning Antal anställda 
Teknisk konsultverksamhet 
inom energi-, miljö- och 
VVS-teknik, radon 

År 2007 var omsättningen  
2 717 000 kr. 

Antalet fastanställda år 2007 
var 1 stycken. 

Källor: www.pentiaq.se39 och  www.ad.se40
  

Intervju med Anita Eliasson och Hans Stymne  

Pentiaq AB är ett internationellt verksamt företag, de har bland annat haft projekt i 
Holland men även Tyskland, Grekland. Företaget har deltagit på utställningar både 
internationellt och nationellt. I dagsläget förekommer dock ingen sådan verksamhet.   

Företaget består idag av 4 delägare där 2 stycken arbetar aktivt med verksamheten, 
det har varit samma personal i stort sett hela tiden. Företaget har idag kommit till ett 
skede där man insett att man måste ersätta ägaren som är den av de två som har näst 
intill total kunskap, då både tekniskt och gentemot kunderna. Detta är något den 
andra parten saknar och de ser svårigheter i att ersätta honom. Problemen ser de i att 
hitta en person med de kunskaperna samt att högkonjunkturen som varit gjort att det 
funnits ett lågt utbud av intresserade personer.  

Vad gäller IT-arbetet säger de att de försökt att ordna till hemsidan, dock utan 
framgång, detta på grund av brist på kunskap och resurser. Ett problem är att det är 
mycket annat som tar tid. De säger att de får infall med jämna mellanrum, men att 
det aldrig slutförs, det är dock något de alltid har i tankarna. Det framgår att 
hemsidan knappt uppdaterats på ca 15 år. 

Företaget anser att det finns ett behov av IT-lösningar, dels för att de tror att det finns 
potential för företaget att marknadsföra sig via Internet, samt vill de att potentiella 
kunder skall kunna gå in på hemsidan och förbereda ett eventuellt uppdrag genom 
att kunna skissa upp sin bostad och kunna begära vad man vill veta och få 

                                                           
39

 http://www.pentiaq.se/, 2008-12.08, kl. 11.33 
40

 http://www.ad.se.webproxy.student.hig.se:2048/ff/ff_rapport.php, 2008-12-08, kl. 11.20 
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information om kostnad och hur arbetet skall gå till. De är medvetna om att deras 
hemsida inte är så informativ och vill själva ha en viss interaktivitet på sidan. De tror 
själva att detta kan vara en lösning till att få fler kunder. De säger även att 
avsaknaden av information på hemsidan i princip inbjuder till telefonsamtal snarare 
än att besökaren själv läser sig till information.  I deras arbete används däremot 
mycket avancerad teknik där datoranvändning i princip är ett måste för att göra 
uträkningar och bedöma resultaten av mätningarna man gör.  

Företaget har idag inga konkreta planer för IT- lösningar i framtiden, de ser 
fortfarande problem med hur de skall öka innehållet på hemsidan. Värt att notera är 
att företaget inte använt extern hjälp vid arbetet kring IT, då till exempel hemsidan. 
De har gjort allt själva och verkar inte ha som ambition att använda extern hjälp, de 
säger att även att om de skulle ta in extern hjälp vid arbetet kring hemsidan, skulle 
det ändå bli tidskrävande då man fortfarande skulle ha problem med att fylla den 
med information.  

Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare gjorda studier: 

Företag Nulägesbeskrivning 

-99  

Föreslagna åtgärder 

-99 

Utfall jmfr med 

målsättningar -03 

Pentiaq AB Informativ hemsida Integrera hemsidan 
med processer som 
involverar kunden. 

Planen anses bra men har ej 
genomförts p. g. a. 
bristande resurser. Nyare 
teknik har införts på andra 
områden. Det ansågs 
värdefullt att delta i 
projektet och de vill 
samarbeta igen. 

Fig 4.141 Summering av tidigare gjorda studier på företaget, figuren är hämtad ur ”Varför går det så fort 

när det går så långsamt...”.  För fullständig information se bilaga 1. 
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4.2 Fastighetssnabben AB 

Företagspresentation: 

Verksamhet Omsättning Antal anställda 
Skötsel av fastigheter i 
form av underhåll, 
ekonomi, 
energideklaration, 
projektledning mm 

År 2007 var omsättningen 
30 612 000 kr. 

Antalet fastanställda år 
2007 var 29 stycken. 

Källor:  www.fastighetssnabben.se42 och  www.ad.se43  

Intervju med Bengt Nises 

Fastighetssnabben har som mål att ligga i framkant när det gäller It-lösingar och 
utnyttja den senaste tekniken. Under 2008 har servicepersonalen i fullskala börjat 
använda handdatorer. Detta är ett resultat av ca 8 års arbete. Man identifierade redan 
år 2000 behovet av ett system för orderhantering.  Detta resulterade i handdatorer för 
servicepersonalen.  

De kontaktade tidigt en extern liten datorfirma för att utveckla en prototyp för 
nuvarande system, de program som fanns på marknaden uppfyllde inte kraven man 
hade, samt att de var för dyra. 

Fastighetssnabben var nöjda med prototypen och de har fortsatt utveckla denna för 
att skräddarsy den till deras verksamhet, vilket lett till att de investerat mkt pengar i 
IT- de senaste åren.  Man har även startat ett nytt bolag som heter ”Servicereda” där 
man har för avsikt att göra programmet ”Servicereda” kommersiellt och sälja vidare 
till andra företag. Idag är det 3 företag som använder sig av programmet 
”Servicereda”.  

Fastighetssnabben anser att det finns ett behov av datorstöd i branschen. 
Fastighetssnabbens omsättning har i år hittills ökat med ca 40 %, alltså samma år som 
införandet av handdatorer i fullskala.  

I och med att systemet är byggt kring verksamheten har det inte funnits några 
motsättningar kring införandet av handdatorer. Införandet i sig innebar inte några 
större förändringar för personalen då man i princip gått från analogt till digitalt, 
saker och ting ser likadana ut, med skillnaden att man istället för att fylla i ett papper 
fyller i på handdatorn. Bengt tror att om systemet hade både sett och varit helt 
annorlunda hade det kunnat vara problem att införa det då personalen inte skulle 
känna igen sig.  
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Fastighetssnabben har haft tydliga mål gällande utvecklingen av IT- lösningar, det 
har enligt Bengt varit samma ledning under hela utvecklingsarbetet och alla har varit 
eniga och haft samma mål.  

Bengt framhäver att man fortfarande inte är färdiga med IT-utvecklingen då det hela 
tiden finns saker att införa. Arbetet med IT sker stegvis, det kan alltid förbättras och 
utvecklas då det händer mkt i branschen. Man vill t ex jobba med e-fakturor i 
framtiden. Ett problem är att det i dagsläget bara är 2-3 stycken kunder av 200-300 
kunder som efterfrågar e-faktura. Man vill även utveckla hemsidan mer så att 
kunder kan se mer specifik information samt göra en mer omfattande felanmälan. 
Där skall kunden även kunna se status och historik angående pågående och 
avslutade arbeten. Han säger även att de är väldigt nära att slutföra vissa delar i IT-
utvecklingen men de har inte lyckats få alla bitar på plats än.  

Fastighetssnabben arbetar idag inte aktivt med att få in IT-kompetens i företaget då 
man anser att man har den kompetens som krävs. Det kan dock hända att de köper 
in kompetens vid enstaka behov.  

Bengt säger avslutningsvis att han ser IT som en investering, han betonar att det 
kostar pengar men säger att det finns ingen annan väg att gå.  Han säger även att han 
vill att allt går fortare men säger att saker tar tid. Tidsbrist är en orsak säger han, då 
arbetet med kärnverksamheten tar mycket tid.   

Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare gjorda studier: 

Företag Nulägesbeskrivning 

-99  

Föreslagna åtgärder 

-99 

Utfall jmfr med 

målsättningar -03 

Fastighets-

snabben AB 

Låg IT-användning. Inverstera i 
webbplats och e-
kommunikation. 
Möjlighet till 
kundspecifika 
uppgifter. Möjlighet 
till felanmälningar. 

Företaget har ej medverkat 
i uppföljningen. En enkel 
hemsida med e-post finns 
liksom möjlighet till 
felanmälan. 

Fig 4.244 Summering av tidigare gjorda studier på företaget, figuren är hämtad ur ”Varför går det så fort 

när det går så långsamt…”. För fullständig information se bilaga 2. 
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4.3 TPM Industrimålning    

Företagspresentation: 

Verksamhet Omsättning Antal anställda 
Utför måleriarbeten 
främst åt företag. I 
verksamheten ingår även 
rostskydd och diverse 
underhållsarbete. 

År 2007 var omsättningen  
32 960 000 kr. 

Antalet fastanställda år 
2007 var 7 stycken. Under 
sommartid då det är 
högsäsong uppgår antalet 
inkl. projektanställda till 
ca 40-100 st. 

Källor:  www.tpm.nu45 och  www.ad.se46  

Intervju med Robert Baudin 

TPM Industrimålning har som mål att fullfölja den handlingsplan som utarbetades år 
1999. De har inte hunnit ordna så att kunder kan se kundspecifik information. 
Företaget vill att dessa enkelt skall kunna se historik på utförda arbeten för att kunna 
se vem som utfört vad och vart, detta för att skapa kundvärde. På grund av tidsbrist 
har man ej prioriterat IT införandet.  

Robert har gått internutbildning i IT och har datorkunskap men han anser att för att 
hålla hemsidan fräsch krävs en heltidstjänst.  IT- kunnandet hos cheferna är väldigt 
måttligt enligt Robert, i princip obefintligt, detta gäller både att lära sig tekniken och 
IT lösningar i företaget.   

För tillfället har de gjort så att de har lejt bort IT- arbetet till ett företag, det vill säga 
ett annat företag har ordnat det mesta med TPM: s hemsida så att de enklare kan 
underhålla den.  De har även ordnat så att backup ligger på ett server-hotell, i och 
med detta slipper de kostnaden för uppgradering av sin egen utrustning. IT 
underlättar, Robert gör det mesta av dokumentationen vilket förändrat hans arbete, 
samt underlättar dokumentation/backup. Det blir mer jobb för honom men det 
underlättar i det stora hela. Han tycker snabbheten är viktig, bland annat att man kan 
få snabb bekräftelse från kunderna, t ex att man skickar ett e-mail och får svar snabbt.  

Robert anser att de ligger långt fram i IT- utvecklingen sett till hur övriga branschen 
anammat IT- lösningar, han säger även att på vissa håll i branschen är det stenålder. 
Robert anser att den IT- användning som de har är en konkurrensfördel gentemot 
andra företag i branschen. Vad gäller att utveckla IT- användningen anser han att 
deras största problem är tid, men han menar på att själva IT-kompetensen hittar man 
om man är villig att betala för den. Företagets inställning till IT är att de ser det som 
en investering och är positivt inställda till det. Problemet ligger i att de inte kan eller 
har tid att befatta sig med det. Den dagliga verksamheten är viktigare. Robert 
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tillägger att skulle inte VD:n ansett IT vara bra skulle de inte haft det. Han säger även 
att vad gäller IT- användning på ”fältet” så att säga finns inte det behovet idag. De 
som åker ut på jobb skall veta innan vad som skall göras och vad som behövs. Robert 
gav även exempel på hur mycket arbete som kan ligga bakom ett uppdrag om man 
skall lägga in det på hemsidan så att kunden kan gå in och se exakt hur och vad som 
gjorts och vilka färger och material som används. Ett ganska stort jobb i 
stockholmsområdet innefattar ca 20 pärmar med papper, samtidigt som företaget i 
skrivande stund precis skall påbörja det 69 projektet för i år.  

Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare gjorda studier: 

Företag Nulägesbeskrivning 

-99  

Föreslagna åtgärder 

-99 

Utfall jmfr med 

målsättningar -03 

TPM 

Industri-

målning AB 

Låg IT-mognad i 
branchen. 

Välutvecklad 
hemsida med hög 
interaktivitet. 
Projekt-
dokumentation 
med login, 
offertmöjligheter, 
m.m. 

Huvudparten har ännu inte 
införts men anses 
fortfarande aktuellt. Ingen 
förändring av hemsidan 
ännu, men konsult har 
anlitats. Interna 
datamognaden har ökat. 

Fig 4.347 Summering av tidigare gjorda studier på företaget, figuren är hämtad ur ”Varför går det så fort 

när det går så långsamt…”.  För fullständiginformation se bilaga 3. 
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4.4 Nordplant AB 

Företagspresentation: 

Verksamhet Omsättning Antal anställda 
Odling av 
plantskoleväxter m.m. på 
friland 

År 2007 var omsättningen  
 11 214 000 kr. 

Antalet fastanställda år 
2007 var 6 stycken.  

Källa:  www.ad.se48  

Intervju med Peter Helgesson   

Nordplant har idag inget större program eller handlingsplan för hur de skall arbeta 
med IT i framtiden, det blir vardagen som avgör vad som görs. I huvudsak handlar 
det om uppdateringar av det befintliga, t ex hemsidan. Nordplant har i dagsläget 
börjat använda sig av e-mail mer och mer, detta för att de arbetar mycket med 
personer som har tillfälliga arbetsplatser.  Så en uppdatering har skett från fax till e-
mail. Anledningen är att ett e-mail är lättare att få tillgång till, oavsett vart man är. 
Annars säger han att man inte kommit så mycket längre än man gjort år 2003, med 
skillnaden att man lagt till lite applikationer.  De har ett affärssystem som 
införskaffades redan innan 2003, detta är relaterat till branschen och har flera 
användare vilket Nordplant tycker är viktigt ur supportsynpunkt.  Fler användare 
ställer högre krav på supporten.  

Nordplant har helt plockat bort funktionen med att kunna beställa via hemsidan, han 
säger även att det är där många företag har problem bl a med lagerstatus. De vill att 
man skall kunna se lagerstatus samt att deras sortiment är föränderligt vilket gör det 
svårt att hålla sig helt uppdaterad.  

 I dagsläget får de mycket beställningar via telefon. Detta är något Nordplant tycker 
är enkelt då man kan reda ut alla frågetecken direkt.  

Datormognaden har ökat inom företaget man har bland annat lagt upp en 
beställningskatalog på Internet samt använder man sig mycket av e-mail. Företaget 
har även idag gjort så att när kunder loggar in på hemsidan har företaget gjort 
speciella erbjudanden till specifika kundgrupper. Man har idag inga specifika planer 
för framtiden angående IT, förutom att man har planer på att införa så att kunder får 
någon form av sms-bekräftelse på beställning istället för att som idag skicka via        
e-mail. Peter menar att IT har förändrat arbetet på så sätt att man använder mer        
e-mail. 
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Peter säger att de idéer och problem man har läggs i en speciell mapp och man tar 
tag i en idé eller ett problem när man har tid helt enkelt. Han säger även att hur man 
än vrider och vänder på det ligger man alltid lite efter.   

De moderna kunderna söker idag själva på Internet efter t ex bilder. Konkurrenterna 
ligger inte idag lika långt fram som nordplant. Nordplant säger att de idag, tack vare 
IT endast behöver lägga runt 30 000 kr på att arbeta fram sin produktkatalog medan 
konkurrenterna som endast väljer att ha den i pappersformat lägger runt 200 000 kr. 
En annan fördel är att man enklare kan ändra i produktkatalogen på Internet, detta 
är något som är svårare i en tryckt version.  En nackdel är som Peter säger att de 
missar vissa kunder, t ex landskapsarkitekter som gärna sitter och bläddrar i en 
fysisk katalog, men det var inget han såg som ett stort problem. 

Peter säger även att de haft planer på att arbeta fram en informativ sida (kartotek) 
men han tyckte det kostar för mycket. Han anser att det är både billigare och mer 
effektivt för kunder att använda t ex google49 för att hitta bilder på växter. Om en 
kund vill ha bilder rekommenderar han hellre att söka på google då det går snabbare 
för både kund och företaget. De ligger även med på Sveplant50 (som är en bildbank) 
och har bidragit med ca 500 bilder (det ligger även med andra företag som bidragit 
med ett liknande antal bilder). Han säger även att IT idag är nödvändigt för 
branschen och även företag i allmänhet, t ex tycker han att det är viktigt att ha en bra 
företagspresentation på sin hemsida.  Han tycker även att datoranvändningen och 
Internet är bra på det sättet att man kan jobba även om man inte är på arbetsplatsen, 
man kan gå in på företagets server från vilken dator som helst.  Det blir väldigt 
flexibelt.  

Det problem de anser sig haft kring IT är affärssystemet som ibland krånglat 
gällande uppdatering, samt att deras system en gång kraschat, i övrigt har det inte 
funnits några problem, allt diskuteras igenom av alla innan man gör en ändring eller 
inför något. När det gäller IT-kompetens i företaget tar man hjälp av extern personal 
när det behövs, då i synnerhet expertkompetens. Peter ser IT som en nödvändig 
kostnad, han säger också att han är osäker på att IT har gett tillbaka mer pengar än 
man satsat.  
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Nedan följer en kort sammanfattning av tidigare gjorda studier: 

Företag Nulägesbeskrivning 

-99  

Föreslagna åtgärder 

-99 

Utfall jmfr med 

målsättningar -03 

Nordplant 

AB 

Hemsida med 
enklare informatino 
och möjlighet till 
beställningar. 
Interna faktorer kan 
förbättras. 

Kompetensutveckli
ng. Effektivisering 
av interna 
informations-
system, bl. a. 
komplett 
affärssystem. 
Vidareutveckling 
av webbplats. 

Merparten har genomförts. 
Hemsidan har utvecklats, 
beställningsmöjlighet finns. 
Affärssystem finns och 
personalen genomgår 
kontinuerlig 
kompetensutveckling. 
Effektiviseringen är dock 
begränsad till kontoret. 

Fig 4.451 Summering av tidigare studier gjorda på företaget, figuren är hämtad ur ”Varför går det så fort 

när det går så långsamt…”. För fullständiginformation se bilaga 4. 
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5 Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet av våra intervjuer mot vår teoretiska 

referensram. På detta sätt kommer vi att testa våra beslutsmodeller för att se hur de fungerar i 

praktiken. Analysen har vi valt att göra på så sätt att vi analyserar ett företag i taget. Detta 

för att göra resultatet för varje företag så lättöverskådligt som möjligt. 

5.1 Inför analys 

Som vi redan nämt finns kritik riktad mot den rationella modellen då den inte anses 
stämma överens med verkligheten. Vi har dock upptäckt att det även finns svagheter 
i de andra modellerna, vi tänker här redogöra för de svagheter vi upptäckt under 
arbetets gång :  

Koalitionsmodellen: Då koalitionsmodellen innehåller koalitioner kan det vara svårt för 
en utomstående att upptäcka.  Även för en med bra insikt kan denna modell vara lätt 
att upptäcka just för att överenskommelser och förhandlingar sker i bakgrunden. Då 
vi inte har haft någon längre kontakt med företagen utan endast haft kontakt under 
intervjun är denna modell svår för oss att upptäcka. Dock kan matrisen guida oss i 
vad vi ska leta efter. 

Trial- and- error - modellen: Vi har svårt att hitta någon egentlig begränsning gällande 
denna modell då vi tror att det är vanligt att det är många som vet vad de vill göra 
men vet inte hur. Det som kan utgöra en begränsning för oss är att vi inte vet hur 
många gånger företagen försökt och misslyckats innan de fått ett lyckat utfall. Det 
skulle till exempel kunna vara så att ett företag som infört - låt oss säga en hemsida 
som uppfyller deras krav – kan ha försökt med detta ett antal gånger innan man 
uppnått sitt syfte. Problemet för oss blir då att vid intervjutillfället kunna veta om så 
är fallet eller ej.  

Soptunnemodellen: Denna modell innehåller många faktorer och vi upplever den som 
spretig. Med tanke på dess många faktorer tror vi att det är lätt att ibland tro att ett 
företag använt sig av denna modell, fast de egentligen kanske inte gjort det. Till 
exempel kan folk sluta och nya tillkomma i beslutsprocessen, detta kan hända i 
vilken beslutsmodell som helst anser vi, likaså att man ibland blir tvungen att 
prioritera.  

 
I analysen av företagen kommer vi att använda oss av nedanstående matris när vi 

skall välja ut den beslutsmodell vi anser företagen använt sig av. Denna har vi 

redogjort för tidigare i uppsatsen (s. 15-16) : 
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Fig5.1 

Vi kommer att presentera vår analys av företagens beslutsmodeller genom att ringa 
in dessa i matrisen.   

5.2 Analys av Pentiaq AB 

 

Fig 5.2  Visar vilka beslutsmodeller vi via vår analys kommit fram till att företaget använt sig av, i 
Pentiaqs fall har vi valt trial-and-error-modellen och soptunnemodellen. 

 Motivering: Utifrån den information vi har skaffat av Pentiaq AB vill vi med 
cirklarna ringa in vilka beslutsmodeller vi anser de använt sig av. Att det blir två 
stycken motiverar vi med att vi ser tydliga inslag av båda dessa när vi analyserar 
vårt material. Det som talar för trial- and- error modellen är det att de vet vad de vill 
göra, t ex hemsidan, men de verkar inte veta hur de skall göra det. De är överens om 
att hemsidan är viktig (och då eniga om problemen/målen) men när de väl tar tag i 
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det vet de inte vilken information de skall fylla den med (vilket gör att de är oeniga 
om vilka metoder/kunskaper de skall använda sig av). 

Att vi väljer att även soptunnemodellen har att göra med att de själva säger att det är 
mycket annat som tar tid samt att de ibland får infall att ordna hemsidan. Både 
faktorn att det är mycket annat som tar tid samt att de ibland får infall men aldrig 
slutför är typiska för just soptunnemodellen. Man tar tag i det lite när man anser att 
det passar, men tydligen utan att lösa det till fullo.   

Det är även intressant att redan i uppföljningen år 2003 framgår att man inte 
genomfört planerna angående hemsidan som presenterades 1999 på grund av 
bristande resurser, och nu ca 5 år efter uppföljningen är det av samma anledning. Vi 
kan inte låta bli att ställa oss frågan om de verkligen tycker det är så viktigt att 
genomföra det, eller om de säger sig vilja genomföra det endast för att det är något 
som ligger i tiden.  

 

5.3 Analys av Fastighetssnabben AB 

 

Fig 5.3 Visar vilka beslutsmodeller vi via vår analys kommit fram till att företaget använt sig av, i 
Fastighetssnabbens fall har vi valt både den rationella modellen och soptunnemodellen. 

Motivering: Efter vår intervju får vi uppfattningen av att Fastighetssnabben AB har 
varit eniga om både målen/problemen och vilka metoder man skall använda. Man 
märker att de haft en tydlig linje med vad de velat göra och hur de skall göra det. 
Man kan t ex se till arbetet med deras program de varit med och utarbetat. De har 
vetat vad de velat samt hur de skall gå tillväga. Utifrån matrisen väljer vi den 
rationella modellen. Vi vill poängtera att vi inte glömt av kritiken mot den rationella 
modellen, men i och med att vi arbetar utefter matrisen väljer vi ändå att placera 
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företaget här.  När man ser vad de haft för planer över tid ser vi att de redan 1999 
hade som mål att införa mer kundspecifika uppgifter på hemsidan. 

Vid vår intervju framgick att detta var något man fortfarande vill införa, och de hade 
således inte ännu infört detta. Ett problem som nämndes i intervjun var tid. 
Kärnverksamheten tar mycket tid och man måste prioritera denna. Detta leder till att 
man får lägga vissa saker åt sidan och återuppta dessa när man får tid. Att man 
måste prioritera på grund av tid är ett en faktor i soptunnemodellen. Man får ta tag i 
det när man anser att man har tid och resurser, detta leder enligt oss till att vissa 
problem kommer att läggas på hög. Därför har vi utefter matrisen även valt 
soptunnemodellen. Under intervjun poängterar Bengt att saker tar tid. Det har till 
exempel tagit 8 år för dem att utveckla en prototyp och införa denna i verksamheten. 
Att de lyckats så bra med arbetet kring prototypen och utvecklingen av den tror vi 
har att göra med att företaget har startat upp Servicereda där poängen är är sälja 
programmet till andra företag. De ser stora möjligheter i detta, och det är något vi 
tror sporrat dem extra mycket till att få hela projektet i hamn så att säga.   

 

5.4 Analys av TPM Industrimålning AB 

 

Fig 5.4 Visar vilka beslutsmodeller vi via vår analys kommit fram till att företaget använt sig av, i TPM 
Industrimålnings fall har vi valt både trial-and-error-modellen och soptunnemodellen. 

Motivering: Utifrån vår intervju kan vi till en början utläsa att man i företaget är 
eniga om problemen/målen, men oeniga om vilka metoder som skall användas. 
Utifrån matrisen väljer vi trial-and-error -modellen. Robert har blivit utbildad inom 
IT på företagets bekostnad. Noterbart är att han tycker att det krävs en heltidstjänst 
för att hålla hemsidan uppdaterad, samtidigt som han säger att ledningens IT-
kunskaper i princip är obefintliga. Vi frågar oss ifall det kan vara så att företaget 
utbildat Robert i tro att han skall hålla i IT-arbetet samtidigt som han har kvar sina 
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andra uppgifter, men ledningens okunskap tror vi leder till att de inte vet hur 
tidskrävande det egentligen är.  

Samtidigt framkommer att företaget på grund av tidsbrist måste prioritera den 
dagliga verksamheten. Detta leder då till att man får lägga påbörjade projekt som 
inte berör kärnverksamheten åt sidan, vilket även innebär att berörd personal jobbar 
med andra saker vid sidan av.  Detta tror vi kan vara en orsak till att det mesta av 
handlingsplanen fortfarande inte införts. Där av ser vi att det även här finns inslag av 
soptunnemodellen i arbetet. På grund av att man inte har tid så läggs saker som 
måste göras i hög, det finns inga klarar mål eller metoder om hur man ska göra för 
att få sin handlingsplan utförd. Detta gör att vi utifrån matrisen även väljer 
soptunnemodellen. Att företaget lejt bort en stor del av IT-arbetet ser vi som ett första 
steg i att effektivisera arbetet kring just IT. Företaget har i dagsläget ännu inte infört 
de målsättningar man hade år 2003, då med tanke på att det skall finnas möjlighet till 
offerter via hemsidan, projektdokumentation samt login.  

 

5.5 Analys av Nordplant i Gävle AB  

 

Fig 5.5 Visar vilken beslutsmodell vi via vår analys kommit fram till att företaget använt sig av, i 
Nordplants fall har vi valt soptunnemodellen.   

Motivering: Företaget säger att de inte har några planer för hur de skall arbeta med 
IT i framtiden och att det blir vardagen som avgör vad som skall göras.  Med tanke 
på att de även säger att de lägger idéer och problem i en mapp som man tar tag i när 
man har tid, gör att vi utifrån matrisen väljer soptunnemodellen. Det är just att de 
lägger alla idéer och problem i en mapp samt tar tag i det när det finns tid, som 
kännetecknar modellen. Frågan vi ställer oss är ifall alla på företaget är eniga om att 
man inte skall ha några planer för framtiden vad gäller IT, samt ifall alla är eniga om 
att man skall lägga problem och idéer i en mapp som man tar tag i när man har tid. 
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Är så fallet råder enighet och sett till matrisen borde inte soptunnemodellen väljas. 
Det framgår dock tydligt att deras arbetssätt överensstämmer med kriterierna för 
soptunnemodellen, vilket gör att vi frågar oss ifall enighet kan råda även i en 
soptunnemodell. Om så är fallet måste vi ifrågasätta matrisens utformande ännu än 
gång. En anledning till att man inte har utfört mer av den handlingsplan man har fått 
kan vara att de kunder man har, inte har det behovet av IT som många andra kunder 
har, på grund av att kunderna har många frågor om varorna blir det enklare att sköta 
beställningarna via telefon. Detta kan vara en orsak till att IT införandet inte har 
kommit längre. Att man har den inställningen att man lägger sina idéer i en mapp 
kan bero på just det att kunderna inte efterfrågar nyare teknik i den omfattning att 
förändring måste ske snabbt. Ser vi till de tidigare studier som gjorts på företaget 
hade de år 2003 infört det mycket av den föreslagna handlingsplanen från år 1999. De 
har dock valt att ta bort möjligheten till att kunna beställa på hemsidan på grund av 
låg efterfrågan hos kunderna.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de slutsatser vi kom fram till via vår analys. 

6.1 Slutsatser 

Efter vår analys har vi kommit fram till att det inte blir helt verklighetstroget att 
arbeta med matrisen som den ser ut i sin ursprungliga form. Problemet vi ser med 
matrisen är att den har skarpa linjer som delar in beslutsmodellerna utefter de 
förhållanden som råder. Vi har under arbetets gång kommit fram till att 
verklighetsbilden inte alltid är så enkel som den förefaller i matrisen.  

 

Fig 6.152 

Vår slutsats blir därför att det är lämpligt att modifiera matrisen en aning för att göra 
den mer anpassningsbar till verkligheten. Den förändring vi skulle vilja göra är att 
sudda ut linjerna som delar in de olika beslutsmodellerna. Vår uppfattning är att 
beslutsmodellerna ibland sammanflätas och det blir därför inte verklighetstroget att 
ha den strikta uppdelning av beslutsmodellerna som matrisen i sin ursprungliga 
form visar.  

Hur matrisen ser ut efter vår modifiering ser vi nedan: 
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Fig 6.2 Visar hur vi valt att modifiera matrisen inför vår analys. Vi har alltså valt att sudda ut linjerna 
som skiljer de olika beslutsmodellerna åt för att visa att verkligheten inte alltid är lika inrutad som den 
ursprungliga modellen visar. 

Efter denna modifiering ser vi att matrisen istället liknar ett slags beslutsfält där 
gränserna inte existerar i samma omfattning. Med denna modifiering tycker vi det är 
enklare att få en rättvis bild av hur det förhåller sig i verkligheten.  
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7  Diskussion 
I detta avslutande avsnitt kommer vi att försöka besvara de frågeställningar vi har i uppsatsen 

samt se om vi uppfyllt syftet med uppsatsen. Detta kommer att ske i diskussionsform. Vi 

kommer även att ta upp detaljer i arbetet som vi har uppfattat som extra intressant. Våra 

egna reflektioner kommer också att redogöras för att sedan avslutas med förslag till vidare 

forskning. 

7.1 Frågeställningarna och syfte diskuteras 

 
Syftet var som vi tidigare sagt följande: 

• Syftet med vår uppsats är att vi vill lära oss mer om olika beslutsmodeller.  

Våra frågeställningar var: 

• Hur kommer det sig en del företag har lyckats bättre än andra företag vid 
införandet av IT-lösningar? 

• Hur kommer det sig att det har tagit så lång tid att införa IT-lösningar? 
 

Vi har sett att de vanligaste orsakerna till att införandet gått mindre bra beror på 
både tid och kompetens men även engagemang.  Pentiaq till exempel kommer vi 
fram till inte har något av det och resultatet är också därefter. Jämför vi med 
Fastighetssnabben där det dock har tagit lång tid men resultatet ett helt annat, ser vi 
att Fastighetssnabben har en helt annan drivkraft där man valt att lösa 
kompetensproblemet, genom att hyra in resurser samt tillsätta personal. Detta utöver 
det faktum att de är väldigt engagerade i arbetet kring IT. Vi syftar då bland annat på 
Servicereda och deras utvecklade datorprogram. TPM Industrimålning däremot 
anser vi tagit ett första steg i och med att man lejt bort en del av IT-arbetet till ett 
annat företag.  Nordplant AB har infört e-handel men tagit bort det på grund av 
bristande intresse hos kunder. Detta tyder ändå på att det finns ett engagemang och 
man vill satsa på IT.  

Anledningarna till att det tagit lång tid att införa IT-lösningar tror vi har att göra med 
som den intervjuade på Fastighetssnabben säger, nämligen att saker tar sin tid. Men 
vi tror även här att engagemang är en avgörande faktor som både kan strukturera 
upp processen samt effektivisera den. Som exempel kan vi säga att om man är 
engagerad i att lösa ett problem jobbar man snabbare med att även ordna 
kringliggande orsaker till problemet.  Vilket i sin tur leder till ett mer strukturerat 
arbete.  

En viktig aspekt att tänka på i detta är att företagen skiljer sig en del åt gällande 
gäller storlek vilket också leder till att de har olika ekonomiska resurser. Det kan 
tyckas att det har en stor betydelse i hur man har lyckats att införa IT-lösningar, men 
vi har uppmärksammat att för de större företagen så är kostnaden och 
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tidssatsningarna större då det krävs mer för ett större företag än vad det gör för ett 
litet företag kring vilka IT-lösningar man ska ha i sin verksamhet. En betydnade 
detalj som vi även nämde i början av arbetet, är att om man ser till E-handel så har 
den ökat drastiskt mellan 2004 och 2008, från 6,8 miljarder till 21 miljarder kr, denna 
mätning på E-handel avser detaljhandeln men den är trots det en bra spegling på hur 
acceptansen bland människor och deras användning av datorer har ökat under dessa 
år. Vi anser att om man vill att ens företag ska ha en långsiktig satsning så måste man 
inse att behovet av att införa IT har en stor betydlese för företaget i framtiden, som 
exempel till detta kan vise till hur Fastighetssnabben har lyckats trots att det tagit 
lång tid, under intervjun med Fastighetssnabben kom det fram att deras omsättning 
under 2008 fram till november hade ökat, denna ökning är alltså under det året man 
infört IT- satsningen i företaget. Det är klart att det är andra aspekter somspelar in i 
en ökning av omsättningen men det kan inte vara av ren slump att denna ökning 
skedde under samma år man införde sin IT- satsning. Detta tycker vi visar att 
satsningen på IT helt klart är gynsamt för företagen. 

Som vi sett i vår analys av företagen är det svårt att utgå från att företagen endast 
kan placeras i 1 modell vid införandet av IT. Beslutsmodellerna vi använt oss av, i 
kombination med matrisen har gett oss svar i den bemärkelsen att vi fått upp ögonen 
för vilka olika faktorer som ligger bakom och kan påverka en beslutsprocess, detta 
trots att vi valt att modifiera matrisen inför analysen. Den normala medborgaren kan 
undra varför något inte blivit färdigt och vad det är som tar så lång tid. Vi kan som 
exempel säga så här; man kan ha både tid och kompetens att införa något, men 
föreligger motsättningar internt kommer det ändå ta längre tid än beräknat. Antar vi 
vidare att man har tid, kompetens samt att det inte finns motsättningar internt, kan 
det istället vara så att marknaden kanske inte efterfrågar IT-lösningen tillräckligt. 
Även här blir det grus i maskineriet.   

Beslutsmodellerna har givit oss svar på så sätt att vi blivit medvetna om att det finns 
en uppsjö av orsaker som påverkar en beslutsprocess, detta på grund av att vi fått en 
annan infallsvinkel, nämligen matrisens utformande samt de innehållande 
beslutsmodellerna.   

7.2 Metod diskuteras 

Den kritik vi har i beaktning mot vår metod som var att intervjua är att ingen av oss 
två har utbildning i att intervjua personer. Detta kan ha lett till att vi inte kan ha fått 
ut fullständig information från den intervjuade under våra intervjuer. Eller att vi kan 
ha misstolkat den intervjuade. Vi har dock varit försiktiga med att tolka intervju 
svaren för att undvika missförstånd och dra förhastande slutsatser. Vi anser dock 
inte att vi kunde ha utfört undersökningen på något annat sätt än att utföra 
intervjuer. Med tanke på att det finns mycket interna faktorer kring beslutsprocesser 
tror vi nu i efterhand att det hade varit ännu mer givande om man hade tillbringat 
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mer tid hos företagen för att på så sätt få en djupare förståelse om vad som händer på 
de intervjuade företagen. 

Att detta inte har utförts är för vår del är en fråga om tid. Uppsatsskrivningens tid 
löper under en begränsad period.  

7.3 Egna reflektioner 

Under arbetets gång har vi stött på en del olika problem, vilket också lett till att vi 
fått finna nya lösningar. När vi först började med arbetet hade vi ett tänkt syfte med 
vår uppsats, när man sedan försökt sätta igång med uppsatsen har det visat sig att 
saker och ting inte alltid är så lätt som det verkar. Det kan handla om de mest banala 
ting, så som att utforma intervjufrågor på ett sådant sätt att man får ut så mycket 
information som möjligt under relativt kort intervjutid. Intervjufrågorna är något vi 
fått ändra ett antal gånger för att få dessa så effektiva som möjligt.  

Parallellt med detta inser man inte att man har begränsad tid förrän det egentligen är 
för sent. Att vi först hade som mål att intervjua 13 st. företag sågs i början inte som en 
omöjlighet, men allt eftersom att tiden gick insåg vi snart att det var näst intill 
omöjligt med tanke på den tidsperiod som var avsatt för arbetet.  

Vårt sökande av littertur till uppsatsen visade sig vara lättare sagt än gjort, det finns 
många böcker som behandlar beslutsteori. Det fanns dock inte lika många böcker 
som behandlade beslutsmodeller på ett lättbegripligt sätt, då menat både för läsarna 
och författarna. Vi har under sökandets gång stött på olika varianter av 
beslutsscheman och en rad olika benämningar på olika beslutsprocesser. För oss 
handlade det här om att finna en modell som skulle passa vårt syfte. Detta är något 
vi också anser oss lyckats med.  

Vi har även i efterhand kommit fram till att för att få ett så rättvist resultat som 
möjligt hade vi behövt intervjua fler personer på företagen. Detta för att få mer 
information samt olika åsikter och uppfattningar. Har man detta kan man enklare 
skönja hur saker och ting egentligen förhåller sig. Att endast intervjua en person ger 
bara denne persons åsikt. Någon annan kanske har en helt annan uppfattning om 
hur saker och ting förhåller sig. Till exempel blir koalitionsmodellen näst intill 
omöjlig för oss att upptäcka så till vida inte den intervjuade säger rakt ut hur det 
ligger till.   

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning kring ämnet är att man om ett par år gör en 

uppföljning på de företag vi behandlat i denna uppsats. Dels för att se hur och om de 

fortsatt utveckla IT- lösningar inom företaget, och dels för att se hur de gjort det och 

eventuellt varför de inte gjort det. Detta också för att det finns material kring 

företagen under en lång tidsperiod. Vi skulle även föreslå att den fortsatta 

forskningen skulle pågå under en längre period med tät kontakt med företagen, då 
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för att enklare kunna skönja fler bakomliggande faktorer (som t.ex. interna 

motsättningar), i beslutsprocessen. 
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Bilaga 1  
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Bilaga 5  

Intervjufrågor:  

Hur har IT-förändrat er arbetssituation? 

Hur har ni arbetat för att få in IT-kompetens i företaget?   

Vilka problem har ni stött på med arbetet kring IT?    

Hur upplever ni behovet av IT-lösningar i er bransch? 

Hur ser arbetet med IT ut i framtiden.  

Hur har ni arbetat med IT-lösningar i företaget under de senaste åren?  

Är IT en kostnad eller investering för er? 


