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Sammanfattning 
 
 
IT spelar en allt större roll bland företag idag och stora pengar spenderas varje år på olika 

typer av IT-lösningar. I vår uppsats har vi undersökt och analyserat IT-investeringar och 

beslutsprocessen som ligger bakom dessa. Vi har sökt svar på hur företag ser på 

investeringar av IT och vilka svårigheter de upplever i sammanhanget. Den teori vi utgår 

från grundar sig både i traditionella beslutsteorier och IT-relaterade beslutsmodeller. I 

studien har vi intervjuat personer med ledande ställning i tre olika företag och försökt ta 

reda på hur de ser på investeringar av denna typ. 

 

Det praktiska tillvägagångssättet som vi får beskrivet av företagen sätts sedan i relation 

till och analyseras utifrån den teori som presenteras i uppsatsen. Målet med denna 

jämförelse är att teoretisera företagens tillämpningar och utifrån det undersöka om det 

finns likheter i beslutsprocesserna hos de olika företagen. Vidare är målet också att mer 

generellt bidra med en ökad förståelse över alla de delar som tillsammans utgör 

beslutsprocessen.  

 

Resultatet av denna studie visar på att företagen angriper beslut gällande IT-investeringar 

på olika sätt. Faktorer som företagets storlek och behov verkar påverka hur 

tillvägagångssättet går till. Dock upplevde ingen av de tillfrågade företagen några 

specifika svårigheter vid beslutsfattande gällande IT-investeringar. I slutet av denna 

uppsats diskuterar författarna vidare kring varför resultatet ser ut som det gör. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till problemet som mynnar ut i en 

problemdiskussion. Därefter följer uppsatsens syfte och slutligen ett definitionsavsnitt. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Företag investerar mer och mer pengar i olika IT-lösningar. Fram till IT-bubblans kollaps 

under år 2000 satsades mycket kapital av företag för att inte halka efter i den snabba 

utvecklingen inom IT. En stor del av de projekt som företag satsade på saknade en 

genomtänkt modell för lönsamhet och ofta var målen inte tillräckligt definierade. De 

satsningar som genomfördes innebar ofta stora kostnader och alltför små intäkter 

(Edutech International, 2002). 

 

När IT-bubblan sprack insåg många att förhållningssättet behövde bli betydligt mer 

försiktigt. Det gick inte längre att satsa pengar på projekt som inte uppenbart kunde 

generera en tydlig kostnadsbesparing eller intäkt. Det blev också mer accepterat att IT 

numera var en del av verksamheten och inte bara ett verktyg eller hjälpmedel för denna.  

 

I en nyligen publicerad rapport presenterar företaget Projektplatsen resultatet av en 

omfattande undersökning gällande IT-projekt inom företag och varför dessa ofta 

misslyckas (Projektplatsen, 2006). Sammanlagt har 270 it-chefer deltagit i studien, som 

kommer med häpnadsväckande fakta. Bland annat skrivs att i hela 72 procent av alla 

genomförda IT-projekt är kunden inte nöjd, vilket innebär att de kan betraktas som 

misslyckade. 
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Figur 1: Exempel på problem med IT-projekt (Projektplatsen, 2006) 1 

 

Figuren ovan visar på vanliga problem som företag och organisationer upplever med IT-

projekt. Då hela 72 % av alla IT-investeringar anses vara misslyckade torde stor skepsis 

råda inför IT-investeringar av alla slag. Den största faktorn till missnöje är att leveransen 

dragit ut på tiden, vilket fler än hälften av de tillfrågade IT-cheferna i undersökningen 

anser. Överskridandet av budget finns på andra plats som en naturlig följd av 

leveransförseningar. Detta bör innebära att det finns stora svårigheter i beslutsprocesserna 

inför kommande investeringar och projekt inom IT, i och med att så många anses 

misslyckade. Intressant är också att siffran 72 % är ett genomsnittligt värde för alla 

tillfrågade företag – i en mer detaljerad uppdelning visar det sig att IT-cheferna inom den 

privata sektorn anser att hela 82 % av alla IT-projekt under året har varit misslyckade, att 

jämföra med 64 % hos dito på statliga företag (Projektplatsen, 2005). 

 

Vidare tycks även resultatet skilja sig åt beroende på vilken bransch företagen tillhör. 

Enligt nedanstående figur är det tydligt att tjänstesektorn har störst problem med IT-

relaterade projekt tätt följt av tillverkning/industrisektorn. 

                                                 
1 Projektplatsen 2006, Varför misslyckas IT-projekt? sida 8 



Kristian Nordberg  2006-06-29  
Alexander Perten  FEK C - Kandidatuppsats 

 6

 
Figur 2: Misslyckade IT-projekt uppdelade i branschtyp (Projektplatsen, 2005)2 

 

Dessa siffror är skrämmande höga. Att inte ens en femtedel av alla IT-projekt som utförs 

inom tjänstesektorn anses vara lyckade verkar till och med smått otroligt. Det faktum att 

svenska företag och organisationer varje år spenderar 20 miljarder kronor på IT-projekt 

innebär att problemet med misslyckade projekt är högst allvarligt (Projektplatsen, 2005). 

IT tar en allt större plats i företags dagliga verksamhet idag och därför är det viktigt att i 

så stor utsträckning som möjligt undvika de problem som kan uppstå.  

 

Med bakgrund av detta frågar vi oss: Hur går beslutsfattandet till idag gällande IT-

investeringar? Anses resultatet vara tillfredsställande? I och med att de flesta problemen 

upplevs hos de privata företagen och då främst inom tjänstesektorn och 

tillverkning/industrisektorn kommer denna studie att fokuseras på att öka kunskapen och 

förståelsen för hur dessa företag resonerar kring och värderar IT-investeringar.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur beslutsprocesser gällande IT-

investeringar går till och om det finns bättre eller sämre tillvägagångssätt.  

 

                                                 
2 Projektplatsen 2005, Lyckade IT-projekt – finns dom? sida 6 
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För att uppfylla detta syfte kommer vi först att skapa en förståelse för de teorier och 

modeller som finns tillgängliga idag. Sedan kommer vi att undersöka hur företag fattar 

beslut. Slutligen ställer vi empirin mot teorin för att analysera och diskutera företagens 

beslutsprocesser utifrån ett teoretiskt perspektiv.  

 

1.3 Definitioner 

 

Genomgående i denna uppsats använder vi ordet IT-investeringar. Med IT-investeringar 

menar vi alla typer av investeringar som har att göra med IT. Detta kan alltså vara allt 

ifrån olika typer av IT-system, programvara, hemsidor, servrar, datorutrustning och 

liknande.  
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver uppsatsens förhållningssätt till teori och empiri samt 

motiveringar av de val som har gjorts gällande vetenskapssyn och metod. Kapitlet 

redogör också för tillvägagångssättet för genomförandet av denna uppsats 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

Val av vetenskaplig syn är något som påverkar både angreppssätt och metod valet hos 

forskaren. Det är därför viktigt att lyfta fram forskarens vetenskapliga synsätt. De två 

olika synsätten som ofta nämns i sammanhanget är positivistiskt och hermeneutiskt 

synsätt. Dessa två är motpoler till varandra. Det positivistiska synsättet har sitt ursprung 

inom naturvetenskapen medan hermeneutiken har sitt ursprung inom 

samhällsvetenskapen (Andersson, 1979).  

 

Positivistisk vetenskapsteori utgörs av teorier som behandlar och anger relationer mellan 

olika mätbara företeelser. Detta innebär att positivistisk vetenskapsteoris viktigaste 

angreppssätt att nå kunskap är genom observation av verkligheten, antingen genom 

naturliga situationer eller genom experiment. (Hartman, 1998) 

 

Till skillnad mot ett positivistiskt synsätt har hermeneutiken en annan infallsvinkel i dess 

vetenskapliga teori. Hermeneutiken strävar efter förståelse för människors livsvärld. 

Hermeneutiken fokuserar på att beskriva hur världen uppfattas och inte på hur den 

faktiskt är. Denna lära växte fram under medeltiden och fungerade först som riktlinjer till 

hur Bibeln skulle tolkas. Hermeneutiken har sedan dess utvidgas till läran om tolkning i 

största allmänhet, alltså inte bara religiösa skrifter utan handlingar, symboler, 

samhälleliga företeelser etc. (Hartman, 1998) 
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Med detta som bakgrund blir det tydligt att ett hermeneutiskt synsätt är det bäst lämpade 

för vår studie. Syftet med vår uppsats är inte att undersöka i vilken utsträckning specifika 

fenomen framstår. Vi vill istället öka förståelsen för beslutsprocessen gällande IT-

investeringar genom tolkning utav den information vi tillgodogör oss under arbetets tid. 

Genom tolkning och diskussion av både teori och empiri kommer vi att försöka öka både 

kunskapen och förståelsen gällande IT-investeringar. Målet med denna uppsats är att ge 

en bild av vad det är för faktorer som påverkar beslutsfattaren när beslut gällande IT-

investeringar fattas. Genom att angripa forskningsobjektet subjektivt färgat av våra egna 

tankar, intryck och känslor ger det en möjlighet att kunna tolka och förstå 

forskningsobjektet mer grundligt (Patel et al, 2000). 

 

Enligt ett hermeneutiskt synsätt kan full förståelse för de olika delarna inte uppnås om 

förståelsen för helheten saknas (Andersson, 1979). Detta innebär att vi måste förstå hur 

beslut generellt fattas innan vi kan dra slutsatser och tolkningar om hur beslut specifikt 

gällande IT-investeringar fattas.  

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

 

Inför alla typer av forskningsarbeten gör forskaren flertalet val om utformningen och 

genomförandet av undersökningen. Detta är ett avvägande mellan vad undersökningen 

ämnar uppnå och vad som efterfrågas. I detta avsnitt beskrivs de val och 

ställningstaganden vi har gjort i denna undersökning. 

 

2.2.1 Deduktivt arbetssätt 

 

Grunden för denna undersökning är hämtad ur det material och teorier som behandlar 

ämnena beslutprocesser, organisationsteorier och IT. Utifrån detta har vi genom 

resonemang, antaganden och förväntningar skapat ett teorikapitel för denna uppsats. 

Detta teorikapitel har sedan ställts i relation till de data vi har inhämtat från de olika 



Kristian Nordberg  2006-06-29  
Alexander Perten  FEK C - Kandidatuppsats 

 10

företagen som förekommer i undersökningen. Ambitionen har sedan varit att utifrån detta 

förklara och svara på den frågeställning som ligger till grund för uppsatsens syfte. Denna 

typ av upplägg kan enligt Bryman (2004) anses vara ett deduktivt arbetssätt.  

 

2.3 Kvalitativ metod 

 

Inom forskning görs det en åtskillnad mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. 

Det som skiljer dessa två metoder ifrån varandra är i huvudsak hur forskaren väljer att 

samla in, bearbeta och analysera de data som forskaren erhåller.(Bryman, 2004) 

 

En kvantitativ metod syftar till att säkerställa statistiska samband eller utbredningen av ett 

fenomen. En kvalitativ metod syftar istället på att ge en mer detaljerad och nyanserad bild 

av det undersökta fenomenet. (Hartman 1998) 

 

Då vår studie syftar till att ge en mer grundlig och nyanserad bild av beslutsfattande 

gällande IT-investeringar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod (Bryman 

2004). Vi är intresserade av att få höra hur personer som fattar dessa beslut resonerar och 

tänker och utifrån det tolka hur beslutsfattandet går till hos dessa företag. Utifrån det kan 

vi sedan dra slutsatser om vilka delar inom beslutsprocessen som är mest svårhanterliga. 

 

Med en kvalitativ metod kan vi också ta hänsyn till att beslutsfattandet styrs mycket av 

beslutsfattaren och inte alltid behöver vara rent rationellt. Individens preferenser och 

tolkningar hos individen är faktorer som kan påverka rationaliteten av beslutet. Vi anser 

därför att det är värdefullt att försöka förstå beslutsfattarens resonemang kring 

beslutsfattande för att på så sätt bättre kunna förstå helheten bakom beslut gällande IT-

investeringar. (Bryman, 2004)  

 

Vi vill därför genom dialog öka vår förståelse och insikt för det arbetet som ligger till 

grund för dessa typer av beslut, samt även höra på hur olika individer resonerar i dessa 

situationer. Det är möjligt att de sociala och kognitiva begränsningarna som påverkar 
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beslutsfattandet är omedvetna hos beslutsfattaren. Därför tycker vi det är viktigt att vi 

använder oss av en sådan metod som tillåter oss att själva kritiskt tolka beteenden för att 

på så sätt öka förståelsen för ämnet (Bryman, 2004). Detta anser vi bara vara möjligt 

genom att använda en kvalitativ metod. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

2.4.1 Förberedelser 

 

Vi började vårt arbete med en sökprocess på Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek 

efter relevant litteratur bland annat inom områdena beslutsteorier, investeringsvärdering, 

organisationsstruktur och IT-relaterade beslutsmodeller. Sökorden formulerades på både 

svenska och engelska då en del av den relevanta litteraturen är skriven på engelska. Vi 

sökte även efter uppsatser som har behandlat närbesläktade områden.  

 

2.4.2 Val av bransch 

 

Då syftet är att undersöka hur beslutsfattandet gällande IT-investeringar ser ut inom 

tjänsteföretag och tillverkning/industriföretag blev valet naturligt att välja dessa två 

sektorer för att kunna svara på syftet. Vi valde att vända oss till företag i 

storleksordningen under 200 anställda då det är just dessa typer av företag som stod ut 

vid tidigare mätningar om hur nöjda de var med sina IT-investeringar (Projektplatsen, 

2006). Då tjänstesektorn i sig är relativt bred och innefattar allt ifrån varuhandel till 

konsultverksamhet valde vi att precisera oss ytterligare inom denna sektor. Valet föll på 

lokalförmedlare då utvecklingen av IT har påverkat deras arbetssätt i stor utsträckning. 

Gällande tillverkning/industriföretag ansåg vi att det inte behövdes någon vidare typ av 

branschprecisering.  
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2.4.3 Val av studieobjekt och respondenter 

 

Valet av studieobjekt föll på Erik Olsson Fastighetsförmedling, Perten Instruments, och 

Apartment HS.  

 

Vi ville i första hand försöka hitta två företag som var någorlunda lika stora inom de båda 

affärssektorerna så att relevanta jämförelser mellan dem skulle kunna göras. Problemet 

med detta är att fastighetsförmedlingsbolag oftast inte är lika stora som industriföretag. 

Efter en del undersökande kom vi i kontakt med Erik Olsson Fastighetsförmedling som 

visade sig ha en storlek som var tillräckligt hög för att kunna mäta sig med ett 

industriföretag. Erik Olsson Fastighetsförmedling har även en etablerad IT-avdelning och 

har visat upp en mycket hög tillväxt de senaste åren vilket förstärkte vårt intresse för 

företaget.  

 

Nackdelen med Erik Olsson Fastighetsförmedling är att på grund av deras storlek kan 

företaget inte anses vara representativt för lokalförmedlingsmarknaden varför vi valde att 

även ta kontakt med ett mindre lokalförmedlingsföretag, nämligen Apartments HS. 

 

Grunderna för valet av industriföretaget var att det skulle motsvara Erik Olsson 

Fastighetsförmedling i storlek. Vi kontaktade därför Perten Instruments vars storlek 

korrelerade mycket bra med Erik Olsson Fastighetsförmedlare. Dessutom fanns det 

fördelar med detta företag då goda kontakter med företagets CEO redan fanns.  

 

2.4.4 Datainsamling 

 

Datainsamlandet kan delas in i två delar, sekundär och primärdata. Sekundärdata är 

sådana data som redan existerar vilket kan vara tidigare forskningar inom samma ämne, 

litteraturer så som böcker och artiklar etc. Primärdata är den data som skribenterna av den 
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aktuella forskningen samlar in (Bryman, 2004). Denna datainsamling kan ske på olika 

sätt beroende på valet av vetenskaplig metod och synsätt. Vår uppsats grundar sig på 

både sekundär- och primärdata. 

 

Våra sekundärdata består av tidigare insamlade material och resultat såsom artiklar, 

böcker och tidigare publicerade uppsatser inom ämnet. Valet av materialet har varit för 

att öka förståelse för ämnet samt skapa en referensram för problemområdet. Vi har sökt 

information via Stockholms studentbibliotek, Stockholms Stadsbibliotek, Kungliga 

Tekniska Högskolans bibliotek, databaser vid Lunds och Stockholms universitet, samt via 

sökmotorer på Internet.   

 

Primärdata som presenteras i detta arbete har inkommit uteslutande genom intervjuer 

med personer som har insikt i beslutsprocessen. Valet av att utföra kvalitativa intervjuer 

gjordes då vi ansåg att den typen av primärdata skulle ge oss mest relevant information 

för denna studie.  

 

Det empiriska materialet som presenteras nedan är inhämtad från tre intervjuer gjorda på 

tre olika företag. De intervjuade har olika roller i företagen men deras gemensamma 

nämnare är att de alla är delaktiga inom beslutsprocessen gällande IT-investeringar för 

sina respektive företag och därför har god inblick inom detta ämne.   

 

Vi har samlat in våra empiriska data genom djupgående ostrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. Valet av öppna frågor gjordes för att undvika att leda in respondenterna i 

förutbestämda svarsalternativ och istället få mer ingående svar samt möjlighet till 

följdfrågor (Bryman, 2004). Detta ökar mängden inkommen data vilket i sin tur 

underlättar för oss att förstå beslutsfattandet som en helhet. Då vår kunskap gällande 

beslutsfattande inom IT-investeringar tidigare var mycket begränsad ansåg vi att denna 

typ av intervjuteknik skulle gagna oss mest. Samtidigt behöver inte frågorna vara lika 

specifikt ställda, något som annars är svårt då vi inte hade så stor erfarenhet själva av 

problematiken inom det ämnet vi ämnar undersöka. Detta innebär att vi minimerar risken 
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att vi missar några vitala faktorer som påverkar beslutsfattandet men som vi själva 

förbisett initialt vid framtagningen av intervjumaterialet (Bryman, 2004).  

 

Respondenterna kontaktades först via e-post där vi beskrev vad det var för typ av 

undersökning vi gjorde. Vi talade också om i meddelandet vilken typ av information vi 

var intresserade av för att försäkra oss om att respondenten besatt den kunskapen vi ville 

åt. Den avsatta tiden för samtliga intervjuer var en timme, vid ett tillfälle överskreds 

denna timme men det var inga problem att avsluta även den intervjun utan att några 

frågor var obesvarade.  

 

Anteckningar fördes under alla intervjuer för att försäkra oss om att vi inte missade någon 

viktig information. Efter avslutad intervju diskuterade vi det material vi hade fått in och 

skrev ner intervjusvaren för att minimera risken att vi skulle glömma något.   

 

2.5 Undersökningens tillförlitlighet 

 

2.5.1 Reliabilitet 

 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet. En studie med hög reliabilitet innebär att om 

liknande studie skulle göras av någon annan vid ett annat tillfälle skulle även den studien 

komma fram till samma resultat (Bryman, 2004). Vår studies grad av tillförlitlighet kan 

ifrågasättas då urvalet för undersökningen är relativt begränsat. Detta gäller både antalet 

företag och antalet respondenter på de utvalda företagen. Att studien även är av kvalitativ 

natur försvårar reliabiliteten ytterligare då en sådan studie bygger i stor del på forskarens 

egna tolkningar och värderingar (Bryman, 2004).  
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2.5.2 Validitet 

 

Validitet syftar till hur giltig en undersökning är (Hartman, 2004). Frågan gäller om det 

använda mätinstrumentet verkligen mäter det som är avsätt (Bryman, 2004). Vi har 

försökt att vara så tydliga som möjligt under våra intervjuer men då vi samtidigt har haft 

en någorlunda uppfattning om vad för typ av svar vi har förväntat oss kan det hända att vi 

har på så sätt förbisett vissa områden som bidrar till helheten i vår framtagning av 

frågeunderlag (Hartman, 2004).  

 

2.5.3 Källkritik 

 

Den litteratur vi har valt att använda oss av i vår studie är i många fall skrivna av 

författare som gärna framhäver fördelarna med sina egna metoder och arbetssätt. Detta 

gör att bilden av en metod kan bli något skev och vinklad. Ett exempel på det är 

Projektplatsens undersökning, där författarna noggrant påpekar hur viktigt det är att 

använda sig av ett ordentligt projektverktyg. I och med att Projektplatsen är ett 

vinstdrivande företag som tillhandahåller internetbaserade projektverktyg måste 

informationen tas med en nypa salt för att inte uppfattas som reklam för företagets egna 

produkter. Vidare är de nyttovärderingsmetoder som redovisas skrivna av 

upphovsmännen och konsulterna bakom metoderna. Detta innebär att de starkt 

understryker fördelarna med sina egna metoder och modeller.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för de teorier som har valts ut för användning i denna uppsats. 

De teorier och modeller som redovisas nedan är av de slaget som vi anser ge läsaren 

förståelse för ämnet samt är relevanta för denna undersökning. Dessa ligger till grund 

för förståelsen av de empiriska data som inkommit samt som hjälp till den kommande 

analysen. Först kommer en genomgång över klassisk beslutsteori och beslutsstruktur som 

sedan följs utav beskrivningar av mer moderna modeller som vissa är konstruerade 

specifikt för att hjälpa beslutsfattande gällande IT-investeringar. Kapitlet avslutas sedan 

med ett resonemang om hur den presenterade teorin ska användas i uppsatsen. 

 

3.1 Beslut 

 

Beslutsfattande bygger i grund och botten på att fatta det beslut som är mest fördelaktigt 

för ändamålet (Hansson, 2005). Det finns en rad olika typer av teorier och modeller för 

att hjälpa individen att fatta det mest fördelaktiga beslutet givet just den individens 

ändamål.  

 

3.2 Traditionella beslutsteorier 

 

3.2.1 Economic man 

 

Teorierna om beslutsprocesser har sitt ursprung inom normativa beslutsteorier. 

Normativa beslutsteorier handlar om hur beslut bör fattas och består av en mall som 

beskriver hur beslutsfattaren på bästa sätt fattar rationella beslut (Hansson, 2005). 

Modellen bygger på att dela upp beslutsprocessen i olika delar där den första delen är 

upplevelsen av problemet. Detta steg följs sedan av sökande av handlingsalternativ som 

kan lösa problemet. De olika handlingsalternativen värderas sedan utifrån deras 
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konsekvenser. Därefter följer själva valet av alternativ som bäst löser problemet. Den 

rationella beslutsmodellen betraktar således beslutet som en problemlösning. (Hansson, 

2005) 

 

Denna typ av beslutsteori har personifierats genom economic man. Economic man har 

vuxit fram inom nationalekonomin för att analysera marknadsbeteenden. Detta medför att 

teorin om economic man måste uppfylla fem antaganden gällande rationellt beteende. 

Dessa fem antaganden är (Bakka et al, 2001): 

 

1. Hon kan alltid fatta ett beslut när hon har olika alternativ att välja bland 

2. Hon rangordnar alternativens konsekvenser genom hjälp av hennes preferensskala 

3. Hon har transitiva preferenser 

4. Hon väljer alltid det alternativ som maximerar hennes nytta 

5. Hon skulle välja samma alternativ igen om samma situation skulle upprepa sig 

 

Dessa antaganden förutsätter en mängd kvaliteter hos individen som alla inte är 

trovärdiga. Att economic man har transitiva preferenser innebär att hon kan värdera alla 

de olika handlingsalternativen mot varandra (Hansson, 2005). Detta innebär att hon måste 

ha full kunskap om att alternativen och dess konsekvenser vilket i verkligheten ter sig 

orealistiskt (Bakka et al, 2001). Hon påverkas heller inte av några psykologiska eller 

sociologiska faktorer och hennes tolkning av informationen är alltid den samma. 

Nedanstående figur illustrerar alla de förutsättningar som krävs för att dessa antaganden 

ska kunna göras (Bakka et al, 2001).  
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Figur 3: Economic man (Egen bearbetning utifrån Bakka et al, 2001)3 

 

Det blir tydligt att denna modell inte beskriver verkligheten utan dess syfte är snarare att 

beskriva ett idealfall. (Bakka et al, 2001)  

 

3.2.2 Administrative man 

 

Herbert Simon var en av de första som ansåg att trots att economic man inte beskrev hur 

verkliga beslut fattas kunde modellen utvecklas för att öka förståelsen av hur beslut 

faktiskt fattas. Simon delade åsikten om att alla individer strävar efter att vara så 

                                                 
3 Bakka et al 2001, sida 180 
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rationella och effektiva som möjligt men han menade att det finns faktorer som begränsar 

rationaliteten hos individen (Simon, 1961).  Därför valde Simon att utveckla en ny teori 

som tog hänsyn till dessa begränsningar. Han döpte denna nya teori till administrative 

man.  

 

Administrative man är alltså en utveckling av economic man men till skillnad från att 

teorin bottnar i normativt tänkande är administrative man mer en deskriptiv beslutsteori. 

Deskriptiva beslutsteoriers syfte är att beskriva hur beslut faktiskt fattas och tar därför 

hänsyn till människans kognitiva begränsningar. (Hansson, 2005).  

 

Syftet med adminsitrative man är alltså att ge en bild utav hur beslut fattas i verkligheten 

(Simon, 1961). Simon lyfter fram fem områden som han anser vara de mest avgörande 

faktorerna som gör att rationaliteten begränsas i jämförelse med economic man. Han 

väljer att kalla dessa begränsningar begränsad rationalitet (Hatch, 2002).  

 

Begränsad rationalitet har att göra med både individens personliga begränsningar men 

även de begränsningar som är inbyggda i organisationen/företaget. De personliga 

begränsningarna har att göra med individens egna preferenser och möjlighet att tolka 

information. Simon menar att individens handlingar idag har påverkats av tidigare 

erfarenheter och värderingar (Simon, 1961). Organisationens roll i begränsad rationalitet 

är mer kopplad till den tiden individen får på sig att fatta beslutet samt 

informationsinsamlandet. (Simon, 1961) Nedan visas en figur som tydligare visualiserar 

alla dessa begränsningar som utgör begränsad rationalitet enligt Simon (Hatch, 2002). 
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Figur 4: Den begränsade rationalitetsmodellen utifrån Simon (Egen berarbetning utifrån Hatch, 

2002)4 
 

En av konsekvenserna av begränsad rationalitet blir att individen oftast inte kan fatta 

beslut utifrån ett maximeringstänkande utan snarare försöka hitta de alternativ som 

uppnår en viss ”tillräcklighet”. Simon kallar detta för ett satisfieringsbeteende. Det är 

bara i undantagsfall som beslut kan inriktas på optimering enligt Simon (Bakka et al, 

2001).  

 

Det finns ytterligare två viktiga konsekvenser av begränsade rationalitet utifrån ett 

organisationsteoretiskt synsätt. Den första är begränsningen av information om de olika 

handlingsalternativen vilket leder till att beslutsfattaren i vissa situationer inte kan leva 

upp till den rationella modellens krav. Denna svårighet blir extra tydlig när 

beslutsfattandet rör komplicerade och snabbt förändliga områden (Hatch, 2002). Den 
                                                 
4 Hatch 2002, sida 304 
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andra konsekvensen har att göra med uppfattningen av handlingsalternativens mål. Olika 

beslutsfattare kan uppfatta och tolka de olika alternativen olika vilket kan få till följd att 

det blir svårt att enas om ett beslut. Oenigheten gör att det blir svårt att även här följa den 

rationella modellens krav. (Hatch, 2002) 

 

Slutsatser som går att dra från Simons administrative man är alltså att för att ett beslut ska 

uppnå så hög rationalitet som möjligt måste individen som fattar beslutet vara väl insatt i 

området. Vidare måste det finnas klara direktiv från organisations ledning om vad det är 

för fördelar som vill uppnås med beslutet. Det är också viktigt att organisationens ledning 

känner till att tidsramen och problemets komplexitet då dessa också är aspekter som 

påverkar rationaliteten av beslutsfattandet. (Hatch, 2002) 

 

3.3 Beslutsfattande inom olika typer av organisationer 

 

Beslut fattas inom alla områden av organisationen, en del är mer övergripande medan 

andra är mer specifika och därför inte påverkar organisationen i dess helhet (Hatch, 

2002). Beroende på organisationens struktur fattas dessa olika typer av beslut av olika 

individer inom organisationen. Nedan följer beskrivningar av tre olika typer av 

organisationsstrukturer.  

 

3.3.1 Hierarkisk organisation 

 

Denna typ av organisationsstruktur tillhör det traditionella synsättet där beslutsprocessen 

är specialiserad (Hatch, 2002). Här delar man in beslutsfattandet i tre olika områden: 

institutionella beslut, organisatoriska beslut och operationella beslut. De olika typerna av 

beslut fattas av olika delar inom organisationen. Operationella beslut rör oftast enbart den 

enskilda enheten varför chefen för denna enhet oftast fattar dessa beslut (Hatch, 2002). 

Den högsta ledning fattar de strategiska besluten som påverkar hela organisationen 

medan mellancheferna får förtroendet för att fatta beslut gällande den inre strukturen och 
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samordningen inom organisationen (Hatch, 2002). Typiskt hierarkiska organisationer är 

mycket vanliga i Tyskland och USA medan de i Sverige inte förekommer lika ofta i 

samma renodlade form. Nackdelen med denna typ av struktur är att beslutsfattaren och 

ansvarig person att genomföra beslutet kan ha olika åsikter och kunskaper om området. 

Detta kan i sin tur leda till att implementeringen av beslutet blir lidande.  

 

 
Figur 5: Beslutsfattande i en hierarkisk organisation (Hatch, 2002)5 

  

3.3.2 Funktionsbaserad organisation 

 

Denna typ av organisationsstruktur fokuserar på de olika funktionerna inom företaget. 

Organisationen delas upp utifrån de olika avdelningarna inom organisationen såsom 

försäljningsavdelning, produktionsavdelning, marknadsföringsavdelning etc. 

Försäljningsavdelningen fattar då beslut som rör försäljningen (Hatch, 2002).  

 

Funktionsbaserad beslutsstruktur har fördelen att ansvaret för både beslutet och 

genomförandet av detsamma oftast ligger på samma person. Detta ökar möjligheten att 

effektivt implementera de nya rutinerna inom hela organisationen. 

 

                                                 
5 Hatch 2002, sida 300 
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Figur 6: Beslutsfattande i en funktionsbaserad organisation (Hatch, 2002)6 

 

3.3.3 Divisionaliserad organisation 

 

Divisionaliserad organisation påminner en del om funktionsbaserad organisation men 

inom denna typ av struktur delas organisationen upp i olika divisioner. Besluten fattas 

sedan av den division som har ansvaret för det området (Hatch, 2002).  

 

 
Figur 7: Beslutsfattande i en divisionaliserande organisation (Hatch, 2002)7 

 

                                                 
6 Hatch 2002, sida 301 
7 ibid 
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Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att kunskapen beslutsfattaren har inom det 

aktuella ämnet kan skilja beroende på vilken typ av beslutsstruktur företaget använder sig 

utav. Det blir därför också intressant att undersöka om företagets beslutsstruktur kan 

kopplas till eventuella svårigheter företaget har att fatta beslut gällande IT-investeringar. 

 

3.4 Nyttovärdering inom IT 

 

I och med att IT har utvecklats till en viktig del av de flesta företags verksamhet och 

affärer har intresset väckts för vilken nytta IT egentligen tillför (Lundberg 2004). En 

annan anledning till varför nyttovärdering är speciellt intressant när det handlar om IT-

projekt kan vara att affärsnyttan av IT till stor del ofta består av så kallade mjuka nyttor. 

Även detta kan innebära en svårighet i beslutsfattandeprocessen. Ofta utgör dessa mjuka 

nyttor mer än hälften av den totala nyttan, vilket gör att en analys blir ofullständig om 

inte dessa inte tas med i värderingen (Dahlgren et al, 2006).  

 

En mängd modeller och metoder finns för att skapa underlag till beslutsfattande och 

prioritering av IT-projekt. Vi har valt att titta närmare på två av dessa, för att ge en 

inblick i hur företag kan resonera och gå tillväga för att skapa en bättre beslutsgrund.  

 

3.4.1 PENG-analys 

 

PENG står för prioritering efter nyttogrunder. Modellen har tagits fram av tre svenska 

ledningskonsulter med mångårig erfarenhet i branschen och används idag av flera hundra 

företag, förvaltningar, organisationer och myndigheter (Dahlgren et al, 2006). I och med 

att PENG verkar vara så pass välkänt och utbrett tittar vi här lite närmare på hur en analys 

går till, för att senare i empiridelen höra efter om detta eller något liknande arbetssätt 

förekommer hos våra tillfrågade företag.   
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Processen, som består av tre faser och tio steg, utförs av personer med god insikt i 

verksamheten. Nedan illustreras stegen i en översiktlig figur: 

 
Figur 8: Faser och steg i en PENG-analys (egen bearbetning utifrån Dahlgren et al, 1997)8 

 

I arbetet genom de tio stegen är en grupp bestående av sex till tio personer med ledande 

befattning engagerade och insatta. En processledare, helst en certifierad PENG-konsult, 

styr och instruerar gruppen för att resultatet ska bli så användbart som möjligt.  

 

PENG-metoden används ofta för att skapa bättre beslutsgrund till olika IT-satsningar som 

en verksamhet står inför. Underlaget förbättras och prioriteringsarbetet blir lättare 

eftersom metoden identifierar och värdesätter de positiva effekter som en satsning 

bedöms medföra. Resultatet består bland annat av följande dokument (Dahlgren et al, 

2000): 

• Ett stapeldiagram som visar nyttan av investeringen, uttryckt i pengar 

• En nyttostruktur som visar vad nyttan består av 

• En sammanfattning som tydligt beskriver nyttoeffekterna. 

• En förteckning över risker, hinder och åtgärder 

 

Figuren nedan visar ett exempel på hur en nyttostapel kan se ut. På ett enkelt och 

effektivt sätt tydliggörs fördelen med investeringen, och genom att jämföra olika 

nettonyttor och nyttofaktorer kan beslutsfattandeprocessen och prioriteringen förenklas. 

                                                 
8 Dahlgren et al 1997, sida 31 
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Figur 9: exempel på nyttostapel enligt PENG-metoden (egen bearbetning utifrån Dahlgren et al, 

2006)9 
 

Förutom detta material är själva processen med att nyttovärdera mycket givande och 

lärorik för företag. Den samsyn och förståelse som processen ger upphov till är minst lika 

nyttig som det förbättrade beslutsunderlaget (Dahlgren et al, 2000).  

 

3.4.2 FEM-modellen 

 

5-modellen använder sig av grunder som hämtats från andra modeller för att sedan 

utveckla och bygga vidare på dessa. Namnet 5-modellen (eller FEM-modellen) kommer 

från de tre grundstenar metoden vilar på, nämligen Förändringar, Effekter och Mätningar 

(FEM). Modellen används som en heltäckande metodik för företag som vill få bättre 

kontroll och avkastning på IT-investeringar (Lundberg 2004). 

 

5-modellen tar hänsyn inte bara till hur nyttoeffekterna beräknas, utan även till hur de ska 

realiseras och hållas levande. Det är framför allt detta som anges som den främsta 

fördelen med FEM, eftersom själva realiserandet av nyttan ofta hamnar en aning i 

skymundan hos andra modeller. En detaljerad tidsplan och en fördelning av 

                                                 
9 Dahlgren et al 2006, sida 152 
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ansvarsområden för realisering är några av exemplen på hur företag bör arbeta enligt 

FEM (Lundberg 2004). 

 

I första steget av arbetsmodellen dokumenteras och struktureras nyttoeffekter, för att 

senare värderas. Efter det vidtar de förändringar som ska genomföras i verksamheten, 

varpå verifiering av förväntade effekter tar vid (Lundberg 2004). Det märks tydligt att 5-

modellen har inspirerats av andra nyttovärderingsverktyg – den innehåller bland annat en 

del steg och idéer från PENG-modellen. 

 

 
Figur 10: Översikt över delarna i 5-modellen (egen bearbetning utifrån Lundberg 2004)10 

 

Figuren ovan visar hur FEM går från idé till mätning, med själva genomförandet av 

förändringar som central punkt. 

 

Även denna metod tycks vara relativt vanligt förekommande. De idéer och 

tillvägagångssätt som beskrivs innehåller intressanta och innovativa förslag på hur en 

verksamhet kan hantera IT-relaterade frågor om till exempel investeringar och 

effektiviseringar. Om och hur detta arbetssätt eventuellt används undersöker vi senare i 

våra intervjuer. 

 

3.5 IT-relaterade beslut 

 

I och med att IT-system är ett relativt nytt begrepp inom företag innebär styrning och 

beslutsfattande gällande denna del en komplicerad del av verksamheten idag. Den snabba 

                                                 
10 Lundberg 2004, sida 70 
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utvecklingen och den hårda konkurrensen har gjort IT-styrning till en mycket viktig 

aspekt att ta hänsyn till, som kräver minst lika mycket som andra managementfaktorer 

inom verksamheten.  

 

Enligt Projektplatsens undersökning Varför misslyckas IT-projekt? (Projektplatsen, 2006) 

är bristande kommunikation en anledning till varför beställaren så sällan blir nöjd med 

resultatet – bristen på eller avsaknaden av projektverktyg är en annan starkt bidragande 

orsak som ofta anges. Styrandet av IT-processer är alltså en uppgift som sällan löper 

problemfritt. Beslutsfattandet, som är en stor del av styrandet, behöver bli mer effektivt 

och korrekt för att företag (och deras kunder) ska bli nöjda med arbetet som sker inom IT. 

 

Vad innebär då begreppet IT-styrning och hur går det till? En definition, nedan 

presenterad på engelska, lyder:  

IT governance: Specifying the decision rights and accountability framework to encourage 

desirable behavior in the use of IT (Weill et al, 2004) 

 

Vår tolkning och översättning av detta blir:  

IT-styrning: att specificera beslutsrättigheterna och ramarna för ansvar för att stimulera 

det önskvärda beteendet gällande IT-användning. Denna övergripande definition väljer 

Weill et al (2004) att bryta ner i tre huvudsakliga frågor, nämligen: 

1. Vilka beslut måste tas för att säkerställa att styrning och användande av IT sker 

effektivt? 

2. Vem ska fatta dessa beslut? 

3. Hur ska dessa beslut fattas och hur ska de övervakas? 

 

Vidare är dessa tre kärnfrågor aktuella inom fem olika områden, nämligen (Weill et al, 

2004): 

1. IT-principer: att klargöra rollen som IT spelar i den övergripande 

affärsverksamheten 

2. IT-arkitektur: att bestämma integrerings- och standardiseringskrav 

3. IT-infrastruktur: att fastställa vilka tjänster som innefattas 
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4. Verksamhetsbehov: att klargöra verksamhetens behov av IT-tjänster 

5. IT-investeringar och prioriteringar: att välja mellan olika förslag och budgetera 

dessa 

 

Det är framför allt det sista området vi har valt att se närmare på i denna uppsats. Trots 

det anser vi det vara nödvändigt och relevant att redovisa även de andra delarna, eftersom 

alla hör ihop och ingen kan isoleras helt och hållet. Uppdelningen i fem olika områden 

som presenteras har legat som grund för bokens författares undersökning, där 256 

tillfrågade företag ger sin syn på IT och den styrning som krävs: 

 

 
Figur 11: Procentuell fördelning av beslutstyp/beslutsfattare (Egen bearbetning utifrån Weill et al, 

2004)11 
 

Figuren ovan visar det sammanställda resultatet av undersökningen. Svarsfördelningen 

bland de tillfrågade företagen redovisas ovan procentuellt. Färgkodningen anger de 

vanligaste svarsalternativen. Ett federalt system är den vanligaste källan till input, det vill 

säga att fakta och underlag för ett beslut kommer in både från den centrala, övergripande 

ledningen och från de olika delarna av verksamheten. När det gäller själva besluten fattas 

de av olika delar beroende på typ av beslut. IT-arkitektur och IT-infrastruktur bestäms till 

exempel oftast av en IT-monarki, det vill säga en enskild IT-ansvarig grupp. 

Investeringar gällande IT bestäms till stor del av verksamhetsmonarkin, alltså en enskild 

                                                 
11 Weill et al 2004, sida 57 



Kristian Nordberg  2006-06-29  
Alexander Perten  FEK C - Kandidatuppsats 

 30

ledare eller en form av styrgrupp i företaget. En ”duopol”, en oligopol bestående av två 

delar, hör också till de vanligaste beslutsfattarna. Denna kan utgöras av till exempel en 

styrgrupp och en IT-grupp. I endast nio procent av fallen är det IT-gruppen som tar beslut 

om IT-investeringar – det är vanligare att verksamhetsmonarkin tar dessa beslut.  

 

Eftersom undersökningen är gjord av amerikanska forskare är det intressant att se hur 

pass väl deras resultat stämmer överens bland företagen vi intervjuar. Eftersom svenska 

företag ofta har en mindre hierarkisk struktur är det möjligt att våra resultat skiljer sig 

från den amerikanska studien, framför allt när det gäller beslutsfattandet. Källan till input 

tycks oftast vara av federal typ, vilket förmodligen inte skiljer sig mycket från det 

svenska förhållningssättet.  

 

3.6 Sammanfattning 

 

Studiens undersökningsmodell fokuseras alltså på organisationsstrukturer och 

beslutsteorier. Beslutsteorierna är uppdelade i två delar. En del som behandlar mer 

traditionellt beslutsfattande och en del som beskriver grunderna för mer specifika IT-

investeringsbeslut. Vi anser att kunskap inom båda dessa delar är nödvändig både i 

utformandet av intervjumaterialet och för att kunna öka den allmänna förståelsen av 

ämnet som sådant.   
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4. Empiri 

Detta kapitel presenterar intervjuguiden som har använts samt resultatet av intervjuerna 

för de tre företagen. 

 

4.1 Intervjuguide 

 

Vi valde att konstruera en intervjuguide där vi försökte sammanfatta alla de 

frågeställningar vi ville ställa till de valda företagen. Målet med våra frågor var att få en 

helhetsbild över hur de valda företagen angrep beslutsfattande gällande IT-investeringar. 

Vi valde att dela upp frågorna i tre olika delar.  

 

Första delen bestod utav frågor som rörde företagets syn på, och tidigare erfarenheter 

utav beslut gällande IT-investeringar. Vi ville med dessa frågor skapa oss en uppfattning 

om beslutsfattandet gällande IT-investeringar skilde sig från beslut inom andra 

affärsområden och i så fall varför.  

 

Nästa del av frågeguiden handlar om hur företaget mer praktiskt angriper beslutsfattandet 

gällande IT-investeringar. Poängen med denna del var att undersöka de olika företagens 

beslutsprocess för att på så sätt kunna jämföra denna med teorin.  

 

Den sista delen fokuserades på företagens uppföljningsmetod eller efterkontroll av 

investeringen. Vi ville undersöka om någon sådan fanns och i så fall hur denna var 

konstruerad.  

 

Med dessa tre delar tillsammans ansåg vi att vi hade fått tillräcklig information för att vi 

skulle kunna gå vidare och analysera de olika företagens beslutsprocesser. Både utifrån 

en jämförelseanalys gentemot teorin, och de andra företagen i studien, men också utifrån 

en jämförelseanalys gentemot företagets andra affärsområden. 
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Nedan presenteras den intervjuguide som användes under intervjuerna. 

 

• Hur är den allmänna synen på IT-investeringar? (T.ex. hålls budget, tidsplan, 

etc.?) 

 

• Skiljer sig synen på IT-investeringar i jämförelse med andra affärsområden? (Mer 

komplicerat, svårhanterligt, etc.?) 

 

• Hur går beslutsprocessen vanligtvis till? 

o Har processen förändrats efter tidigare investeringsbeslut. 

o Har Ni använt Er utav någon speciell modell. 

 

• Hur väljer Ni mellan olika IT-investeringsalternativ? 

 

• Vilka är engagerade i beslutsfattandet gällande IT-system och vem fattar 

besluten?  

 

• Val av genomförande? 

o Externt. 

o Internt. 

o Kombination. 

 

• Är Ni nöjda med beslutsprocessen? 

o För lång. 

o För dyr. 

o För komplex. 

 

• Vad förväntade Ni Er för fördelar? 

 

• Gav investeringarna de fördelar som Ni planerade? 
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• Finns det någon typ av uppföljning för att bedöma resultatet av en IT-satsning och 

hur går denna till i så fall? 

 

4.2 Erik Olsson Fastighetsförmedling 

 

Erik Olsson Fastighetsförmedling startade 1997 med mäkleri inom Stockholms innerstad. 

Företaget har sedan dess vuxit och idag har Erik Olsson Fastighetsförmedling en 

omsättning på 200 miljoner kronor. Företaget har kontor i både Stockholm och Malmö. 

Vi har intervjuat företagets CIO, Johan Gradén, som sitter på huvudkontoret i Stockholm.  

 

Johan Gradén har fått förtroendet att ensam fatta beslut gällande IT-investeringar. Johan 

får en budget varje år som han förfogar fritt över. Vi ville undersöka vilka krav som 

Johan ställer på de investeringsförslagen han får in. Vi fick till svar att Johans filosofi är 

att alla investeringar ska återbetala sig på kort sikt (i princip inom ett år). Johan hävdar att 

investeringar som enbart ger besparingar på lång sikt inte är tillräckligt attraktiva då det 

finns så många andra faktorer som kan påverka resultatet på lång sikt. Vidare anser Johan 

att investeringar som bara ger en besparing men ingen ökad kundnytta inte heller är 

tillräckligt attraktiva.  

 

När vi frågar om själva beslutsfattandet och om svårigheterna med dessa rycker Johan på 

axlarna och säger att beslutsfattande gällande IT-investeringar inte skiljer sig från 

beslutsfattande gällande någon annan sektor. Alla beslut måste grundas på rationalitet och 

framtida lönsamhet, precis som inom alla andra affärsområden. Johan hävdar att 

beslutsfattandet är i grund och botten detsamma som har använts genom årtusenden. Det 

handlar egentligen bara om ”lite feghet, jävlar anamma och sunt förnuft” för att kunna 

fatta goda beslut. Självklart spelar även erfarenhet och en god kunskap om ämnet en 

viktig roll.  
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Vår följdfråga blir hur han kan vara säker på att det investeringsalternativ han får, 

verkligen uppfyller vad det lovar. Självklart kan man inte garantera detta säger Johan, 

men Johan granskar alla förslag och dyker det upp siffror som verkar otroliga eller 

överdrivna får den ansvarige för förslaget tydligare visa vad dessa tveksamma siffror är 

baserade på. Tidigare resultat från personer som föreslår investeringar spelar också roll. 

Johan granskar förslag från personer som tidigare har föreslagit sämre investeringar mer 

noggrant medan han kanske knappt kollar förslag som kommer från personer vars 

tidigare investeringsförslag har varit mycket gynnsamma.  Johan uttrycker också här att 

kemin mellan personerna som är involverade i beslutsprocessen spelar roll för hur smidig 

processen blir. 

 

Som avslutning frågar vi Johan varför han tror att det finns en uppfattning om att det är 

svårare att fatta beslut gällande IT än andra typer av beslut. Johan tror inte att detta är ett 

så stort problem som många tror. Han hävdar att massmedia spelar en viktig roll till att 

den allmänna uppfattningen är att IT beslut är mer svårhanterade. Dock säger Johan att 

åldern och den tekniska kompetensen hos de involverade i beslutsprocessen även 

troligtvis spelar en roll. Detta är också varför Johan tror att denna uppfattning om att IT 

är ”något läskigt” snart kommer att successivt försvinna ju fler yngre människor som 

kommer in i företagen. Johan tror att det finns en direkt koppling mellan uppfattningen 

om IT och antalet år som IT har varit en del av ens liv. Som sammanfattning menar Johan 

att beslutsfattande gällande IT inte alls är så komplicerat och svårhanterligt som 

massmedia och allmänheten tror. Vi avslutar sedan intervjun med Johan och tackar för 

hans medverkande.  
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4.3 Perten Instruments 

 

Perten Instruments tillverkar och säljer teknisk utrustning för kvalitetsbestämmelse av 

spannmål och foder. Företaget har en omsättning på omkring 150 miljoner. Perten 

Instruments har kontor i Sverige, Tyskland, USA, Mexiko och Kina. Huvudkontoret 

ligger i Stockholm där intervju med företagets VD Sven Holmlund har genomförts. 

 

Perten Instruments har ingen specifik IT-avdelning, detta beror enligt Sven på att 

företaget inte är i behov av någon sådan avdelning då personalen inom företaget har 

mycket god teknisk kunskap samtidigt som företagets primära investeringar är knutna till 

produktutveckling.  

 

På frågan hur beslutsprocessen gällande IT-investeringar ser ut får vi till svar att de 

egentligen inte är så formella och strikta i praktiken. Som exempel tar Sven upp 

företagets senaste IT-investering, en ny webbsida. För denna investering fick företaget en 

budget av styrelsen. Med denna budget i åtanke fick några utvalda medarbetare kontakta 

olika webbyråer för offertförfrågningar. Beslutet fattades sedan att satsa på en utav dem. 

En av huvudanledningarna för valet av webbyrå var att ett företag erbjöd ett fast pris för 

hela installationen. Själva beslutet togs enligt Sven på ett typiskt ”svenskt sätt”. De som 

hade varit involverade i upphandlingarna fattade även beslutet.  

 

Sven får frågan om företaget använder sig av någon typ av uppföljning eller förarbetad 

analys vid investeringar. Han säger att företaget inte har någon formell uppföljning av 

dessa typer av investeringar, något som han samtidigt menar kan vara negativt. Men detta 

är något som kostar pengar. Företaget har istället valt att fokusera sina resurser på 

produktutvecklingen. Gällande den tidigare nämnda satsningen på webbsida har företaget 

dock fått feedback från kunder och underleverantörer vilket i sig kan ses som en typ av 

resultatmätning även om den inte är planerad eller strukturerad från Perten Instruments 

sida. 
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Någon analys innan beslut av denna typ av investeringar används heller inte då Sven 

menar att de flesta av dessa investeringar är något som företaget tvingas göra. Besluten 

för IT-investeringar grundar sig oftast på påtryckningar från marknaden. 

 

Sven fortsätter att berätta att de IT-relaterade komponenterna i produkterna väljs på en 

betydligt mer grundad undersökning. Här görs grundliga förarbeten och testningar om 

komponenternas egenskaper innan det beslutas vilka specifika enheter som ska användas. 

Dessa analyser görs av en projektgrupp som är ansvarig för produktutvecklingen. 

Projektgruppen har mycket hög teknisk kompetens och merparten av arbetet handlar om 

simuleringar och problemlösningar för att komma fram till vilka de bästa komponenterna 

är för de olika produkterna. Produkterna testas sedan mycket noga i efterhand för att 

förvissa sig om att rätt beslut av komponenter gjordes. Det framgår här att företaget 

använder sig av olika typer av beslutsprocesser beroende på vilken typ av IT-

investeringen det är frågan om. Beslut gällande företagets kärnverksamhet är betydligt 

mer grundade i jämförelse med beslut gällande andra områden. Detta har med storleken 

på företaget att göra menar Sven – det finns inte oändliga resurser varför företaget måste 

prioritera sina satsningar. Då företaget är ett typiskt business2business-företag på en 

relativt liten konkurrensmarknad är Perten Instruments produktkvalitet betydligt viktigare 

än exempelvis företagets webbsidefunktioner.  

 

Denna skillnad i beslutsprocessen har haft konsekvenser för företaget. I mitten på 90-talet 

gjordes det en investering i ett nytt affärssystem i Tyskland. Redan från starten blev det 

komplikationer. Problemen var både relaterade till leverantören av affärssystemet och 

företagets egen person som var ansvarig för att implementera det nya systemet. 

Företagets ansvariga person hade varken tillräcklig kunskap eller engagemang för det nya 

systemet. Han var heller inte delaktig i beslutsfattandet av det nya systemet. Detta ledde 

till att hela systemet till slut byttes ut därför det aldrig riktigt kunde implementeras inom 

hela företaget. Om företaget hade använt sig av en mer grundlig förstudie innan beslutet 

fattades hade troligtvis den nya satsningen fallit bättre ut.  Sven är övertygad om att för 

alla dessa typer av satsningar där det handlar om att ny teknologi ska introduceras är det 
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viktigt att den ansvarige är mycket målmedveten och drivanda för att investeringen ska 

vara lyckad. 

 

4.4 Apartment HS AB 

 

Apartment HS AB förmedlar tillfälliga bostäder till företag. Uthyrningen sker ett par 

månader eller ett par år beroende på kundens önskemål. Många av Apartments kunder är 

företag som behöver en tillfällig bostad till anställda. Lägenheterna hyrs ut möblerade 

och Apartment sköter all tänkbar kringservice såsom städning, installation av kabel-tv 

etc. Apartment hyr ca 120 lägenheter i Stockholmsområdet och hyr ut dessa vidare i 

andrahand.  

 

Harald Schmidt, ägare och grundare av företaget, svarar på våra frågor om IT och 

beslutsfattande. Han förklarar att företaget gemensamt diskuterar och resonerar sig fram 

till vad som behövs och vad som ska göras. I och med att företaget är litet, tre anställda, 

tycker Harald att det är viktigt att alla är insatta och kommunicerar med varandra. IT 

spelar en stor roll i verksamheten trots att det inte handlar om några avancerade system. 

Datorer, mobiltelefoner, hemsida och övriga IT-relaterade resurser är helt enkelt en 

förutsättning för att verksamheten över huvud taget ska fungera – om något krånglar 

uppstår genast enorma problem. Samtidigt tycker Harald att investeringar som innefattar 

någon form av IT inte skiljer sig speciellt mycket från andra typer av investeringar. 

Beslutsprocessen är demokratisk och alla är insatta i diskussionen. Om något ska bytas ut 

eller förnyas berör det alla inom företaget i allra högsta grad, därför ses detta som en 

allmän angelägenhet som gemensamt ses över. Särskilt svårt eller komplicerat tycker 

Harald inte att det är när det gäller IT-investeringar – det är nästan som vilken annan 

investering som helst, förutom att IT-system har betydligt kortare livslängd jämfört med 

till exempel möbler eller liknande. I och med att företaget själva har satt upp systemen 

och kopplat ihop dessa har alla inom företaget god insikt i hur allt fungerar och hör 

samman. Alla har också en bra förståelse för vad som händer på marknaden och vilka 
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hjälpmedel och lösningar som finns att tillgå. På så sätt tycker Harald att företaget har IT-

frågan helt under kontroll.  

 

Vidare beskriver Harald IT som en absolut nödvändighet inom företaget. Det går inte att 

identifiera, allt mindre mäta, nyttoeffekterna av IT, eftersom det är ett instrument som 

verksamheten behöver för att fungera. IT behövs helt enkelt, det finns inget behov att 

mäta och analysera vilka de positiva effekterna är. IT är så pass billigt idag relaterat till 

hur mycket det faktiskt ger, och därför ser inte Apartment speciellt tungt på att investera i 

IT-system. De senaste IT-investeringarna har inte varit de billigaste som marknaden har 

att erbjuda, Apartment har i stället valt att satsa på kvalitet och välkända märken. På så 

sätt undviker man också problem med att användare har olika system. Besluten baseras 

alltså mer på hur enkelt och smidigt en förändring kan genomföras. I och med att IT 

spelar en sådan stor roll i verksamheten har man inte råd med ”downtime”, 

kompabilitetsproblem, nätverkstrassel eller liknande. Av den anledningen är 

riskminimering en betydligt viktigare faktor i beslutsprocessen än till exempel 

prisskillnader. 

 

En annan faktor som Harald nämner i sammanhanget är att IT, liksom många andra 

investeringar, även fungerar stimulerande för personalen. En satsning på ett nytt system 

av något slag höjer medvetandegraden och gör att personalen blir mer motiverad, vilket i 

slutänden leder till att de både arbetar och trivs bättre. Detta är självklart inget han 

diskuterar med sin personal, men det är en aspekt som han själv beaktar när han tar beslut 

om kommande investeringar.  
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5. Analys  

Vår analys bygger på en jämförelse mellan teorin och empirin. Vi valde denna 

analysform då ingen av företagen uttryckte några specifika svårigheter med att fatta 

beslut gällande IT-investeringar. Utan alla företagen i denna studie var i stort sätt nöjda 

med deras IT-investeringar. Vi vill därför titta på vad företagen har använt sig av för 

metoder för att nå ett så pass bra resultat enligt deras egen utsaga.  

 

5.1 Maximering/Satisfiering 

 

Av intervjuerna går det att utläsa att alla företagen använde sig utav ett 

satisfieringstänkande när beslutsalternativ värderades. Detta stämmer bra med Herbert 

Simons antagande om att beslutsfattarens begränsade rationalitet leder till ett 

satisfieringsgrundat beslut istället för ett maximeringsgrundat beslut. Dock går det att se 

att gränsen för tillräcklighet ligger på olika nivå hos de olika företagen.  

 

Erik Olsson Fastighetsförmedling är det företag i denna studie som visar sig ha högst 

krav på tillräckligheten för att ett beslutsalternativ skulle vara aktuellt. Detta får 

konsekvensen att de flesta beslutsalternativen sållas bort redan i ett tidigt skede. Perten 

Instruments väljer att ha en varierande satisfieringsnivå beroende på vilket område 

beslutet berör. Inom kärnverksamheten har Perten Instruments mycket hög 

satisfieringsgräns medan beslut rörande andra områden har en lägre gräns för vad som 

anses tillräckligt, den gränsen fokuseras i största utsträckning på kostnaderna. Företaget 

gör alltså en avvägning här. För beslut inom områden som inte påverkar företagets bild 

utåt gentemot marknaden förefaller företaget använda sig utav en lägre satisfieringsgräns.  

 

Genom att använda sig utav en lägre gräns av tillräcklighet innebär det att företaget har 

möjlighet att korta ner beslutsprocessen då de flesta förslag når över denna gräns och 

företaget kan välja det alternativ som minimerar kostnaderna för företaget. Man tjänar 
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alltså både tid och pengar, men risken är att det beslut som fattas visar sig vara 

otillräckligt eller missbedömt.  

  

Apartment HS använder sig också utav ett satisfieringstänkande gällande IT-

investeringar. Satisfieringsnivån som Apartment HS normalt sätter påminner mer om 

Perten Instruments nivå. Apartment HS storlek innebär att det inte görs några stora IT-

investeringar varför besluten om de investeringar som görs fattas av företaget som en 

helhet.  

 

5.2 Beslutsstruktur 

 

Av de tre företagen vi intervjuade var det bara Erik Olsson Fastighetsförmedling som 

hade en avskild IT avdelning och där alla beslut gällande IT fattades av en och samma 

person, nämligen CIO Johan Gradén. Erik Olsson Fastighetsförmedling använder sig 

alltså av en typ av funktionsbaserad beslutsstruktur. Fördelen med funktionsbaserad 

struktur är att beslutsfattaren har mycket hög kompetens om det ämnet han eller hon 

fattar beslut inom. Detta innebär att företagets satisfieringsgräns också kan vara mer 

precis. Beslutsfattaren har goda kunskaper om vad för förbättringar man kan förvänta sig 

utav en viss typ av investering. Denne kan utifrån det då sätta nivån på lägsta accepterade 

satisfieringsnivån utav beslutsalternativen.  

 

Erik Olsson Fastighetsförmedlings beslutsstruktur gällande IT-investeringar har också 

fördelen att ansvaret för både beslutet och genomförandet av detsamma ligger på samma 

person. Detta ökar möjligheten att effektivt implementera de nya rutinerna inom hela 

organisationen.  

 

Både Perten Instruments och Apartment HS hade inte samma strama beslutsstruktur. Här 

fattas besluten utav de personer som är mest insatta i den aktuella beslutssituationen. 

Detta kan innebära att beslutsfattarna inte har tillräckligt bred kunskap om området som 

beslutet fattas inom vilket i sin tur senare kan leda till svårigheter med att verkställa 
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beslutet. Bristen på ordentlig kompetens inom området bidrar också till att 

satisfieringsnivån oftast läggs lägre då beslutsfattarna kanske inte ser alla möjligheter ett 

visst beslut kan generera. Fokus hamnar istället på att snabbt hitta ett alternativ som är 

godtagbart och som inte är allt för kostsamt.  

 

Detta innebär att Perten Instruments och Apartment HS borde visa upp ett sämre resultat 

av deras IT-investeringar om man utgår ifrån teorierna. Det visade sig dock att så inte var 

fallet varför vi ska försöka analysera varför både företagen trots allt är så pass nöjda med 

de beslutsprocesser de använder idag.  

 

Det visar sig att Perten Instruments anledning till varför de inte använde sig utav någon 

specifik beslutsstruktur gällande IT-investeringar är att dessa investeringar inom företaget 

är relativt begränsade. Det är därför svårt att motivera de höga kostnader en IT avdelning 

innebär. Dessutom finns det mycket goda kunskaper om IT inom företagets andra 

affärsområden. Därför har Perten Instruments istället valt att utnyttja den kompetens som 

redan finns inom företaget vid de tillfällen IT-investeringar måste göras.  

 

Apartment HS anledning påminner om Perten Instruments. Även detta företag har svårt 

att motivera en IT avdelning då företaget är relativt litet. Den ökade kunskapen vid 

beslutsfattande gällande IT-investeringar som en IT avdelning kan bidra med är i detta 

fall inte lönsam då kostnaderna för densamma vida överskrider de kostnadsbesparingar 

företaget hypotetiskt skulle kunna göra.  

 

5.3 Nyttovärdering  

 

De nyttovärderingsmodeller som redovisats i teorikapitlet i denna uppsats tycks inte 

tillämpas på något av de tillfrågade företagen. Intresset för sådana mätmetoder verkar inte 

heller vara speciellt utbrett, framför allt eftersom företagen tycker att det verkar onödigt 

och mycket svårt att värdera nyttan av investeringar av IT-karaktär. Inte heller några 

enstaka steg eller liknande tillvägagångssätt från modellerna verkar förekomma, förutom 
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möjligtvis det första steget i PENG-analysen; att bestämma mål och syfte (vilket är 

ganska självklart att det förekommer inom alla typer av investeringar). Den tid och kraft 

analyser av dessa slag trots allt kräver tycks avskräcka företagen och därför prioriteras 

sådana aktiviteter bort. De beslut som fattas är rationella och företagen upplever inga 

stora problem som behövs åtgärdas eller analyseras närmare gällande detta. 

 

5.4 Styrning 

 

Weills undersökning om IT-beslut visar på att det ofta är en enskild ledare av företaget 

eller en ledningsgrupp som fattar besluten som innefattar IT. Dessa ledare behöver heller 

inte ha några specifika kunskaper om IT. Våra tillfrågade företag har en något olik syn på 

hur styrning av IT går till och vem som fattar beslut. Hos Erik Olsson 

Fastighetsförmedling ser input ut att komma från alla håll i verksamheten, vilket till viss 

del liknar Weills federala inputfaktor. I och med att besluten fattas av vår 

intervjurespondent själv, CIO Johan Gradén, handlar det här närmast om en sorts IT-

monarki, om företaget ska placeras någonstans i Weills matris. En jämförelse här mellan 

teori och empiri stämmer relativt bra överens.  

 

Jämför vi däremot Apartment HS med Weills undersökning finner vi vissa skillnader. 

Källan till input är av federal karaktär igen och i och med att besluten fattas gemensamt 

inom verksamheten hör även beslutsfattardelen till den federala typen – något som är 

ganska ovanligt i Weills undersökning. Apartment HS är ett litet företag och det är en 

trolig förklaring till varför det ser ut på detta vis. 

 

Perten Instruments har, liksom de andra, en federalliknande struktur på källor till input. 

Besluten fattas även dessa federalt, eller i vissa fall av en verksamhetsmonarki. 

Företagets storlek och karaktär gör att våra resultat stämmer relativt väl överens med 

Weills undersökning, med tanke på att Perten Instruments inte har någon riktig IT-

avdelning på grund av det utbredda tekniska kunnandet inom företaget. 
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6. Slutsats/Diskussion 

I detta kapitel för vi en sammanfattande diskussion kring studien och dess uppvisade 

resultat.  

 

Denna uppsats syfte var att öka förståelsen för beslut gällande IT-investeringar samt även 

undersöka om det fanns några specifika problem med just beslut gällande IT-

investeringar. Vårt empiriska material visar att beslut gällande IT-investeringar inte är så 

krångligt som både massmedia och tidigare undersökningar uttrycker. Inget av de företag 

vi intervjuade ansåg att det var svårare att fatta beslut gällande IT jämfört med andra 

typer av affärsområden. Hur kommer det sig då att våra resultat stämmer så illa med 

tidigare undersökningar och massmedias utmålade bild? Låt oss titta lite närmare på de 

företag som figurerar i denna uppsats. 

 

Erik Olsson Fastighetsförmedling är ett mycket innovativt företag som bara på några år 

har lyckats ta över större delen av bostadsmarknaden i Stockholms innerstad. Detta har de 

gjort genom att inte tänka likadant som alla andra, enligt företagets CIO Johan Gradén. 

Få fastighetsförmedlingar kan jämföras med Erik Olsson Fastighetsförmedling både i 

företagsstruktur, och storlek. Johan Gradén har stor kunskap inom IT och han är själv 

ytterst ansvarig för alla beslut som fattas inom IT. Inga beslut fattas som inte tydligt visar 

på ökad kundnytta och finansiella positiva effekter.  Det finns alltså tydliga krav på alla 

investeringar, men viktigast av allt finns det en person som anses ha tillräcklig kunskap 

för att kunna värdera alternativen utifrån företagets krav.  

 

Perten Instruments har inte lika utbredd IT-avdelning som Erik Olsson. Detta har sin 

förklaring i att företaget inte har samma behov av IT-lösningar som Erik Olsson 

Fastighetsförmedling har. Perten Instruments har därför ett annat angreppssätt. Besluten 

fattas oftast av de personer som har gjort förarbetet. Detta fungerar bra hos Perten 

Instruments och en förklaring till detta skulle kunna vara att företagets samtliga anställda 
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har mycket goda kunskaper gällande IT och teknik. Detta är en konsekvens av att 

företagets verksamhet är mycket tekniskt orienterad.  

 

När det kommer till Apartments HS använder de sig av en annan typ av metod. Här fattas 

alla beslut gällande nya IT-investeringar tillsammans genom diskussion. Detta har att 

göra med att företaget inte är speciellt stort och de IT-satsningar som görs inte är allt för 

omfattande eller kostsamma.  

 

Vår studie påstår alltså att uppfattningen om ett besluts resultat är subjektivt i den mening 

att det oftast är resultatet utav företagets tidigare satta satisfieringsnivå. Satisfieringsnivån 

i sig baseras i sin tur på företagets prioriteringar. Företag måste hela tiden göra 

avvägningar och prioriteringar av deras medel ska användas till.  

 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att kunskap och kompetens inom det område beslutet 

fattas är ytterst viktig. Ju mer kunskap och kompetens som finns inom ämnet, ju lättare 

blir det att prioritera riktigt. Kunskapen gör det möjligt för företaget att mer exakt kunna 

skatta investeringens konsekvenser. Kunskapen och kompetensen verkar alltså vara en av 

de viktigaste faktorerna som påverkar nöjdheten av en investering.  

 

IT är en relativt ung affärssektor varför den allmänna kunskapen inom den fortfarande är 

relativt begränsad. Detta tror vi är den största anledningen till att beslut gällande IT-

investeringar fortfarande skapar svårigheter och missnöje.   
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