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Förord 
Fröet till ämnet för examensarbetet uppkom tidigt under våra studier. Vi ville alla skriva ut-
ifrån ett användarperspektiv, vilket ligger oss varmt om hjärtat. Vi är därför väldigt glada att 
få möjlighet att ta tillvara och belysa användarperspektivet i vår uppsats. I våra arbetsliv har 
vi mött informationsförsörjning i olika skepnader; som användaren, utbildare, konsult, in-
formationsförmedlare m fl. 

Vi riktar ett stort tack till Företaget, som gett oss möjlighet att genomföra detta arbete 
inom dess verksamhet. Vi vill också tacka våra respondenter vid Företaget, som ställt upp 
med tid och engagemang. 

Ett särskilt tack till vår handledare som har varit ett mycket bra bollplank i motiga stunder. 
Vi uppskattar särskilt hennes förmåga att direkt komma till kärnan. 

Stenungsund, Borås, Halmstad, juni 2008 

Carita Johansson, Annette Neergaard-Möller, Margaretha Nilsson 

 



 

 
 

Sammanfattning 
Strategier för informationsförsörjning inom organisationer är en viktig stödjande kompo-
nent tillsammans med andra strategier som rör verksamheten. För en optimal informa-
tionsförsörjning krävs strategisk samsyn från alla delar i verksamheten, ett gott ledarskap 
och goda förutsättningar för medarbetarna. 

Vi har genomfört uppsatsarbetet med utgångspunkt i tre olika perspektiv; lednings-, pro-
cess- och användarperspektiv, vilka tillsammans är betydelsefulla för informationsförsörj-
ningen i en organisation. 

Forskningsfrågornas inriktning har rört sig kring informationssystemens betydelse inom en 
verksamhet och syftet med arbetet har varit: 

• Att finna framgångsfaktorer och deras driv- och motkrafter för fullgod informa-
tionsförsörjning genom att undersöka hur systemen för informationsförsörjning i 
ett företag strategiskt ansluter till företagets övergripande mål, är integrerade med 
varandra och processerna samt är ett verktyg för effektivt utnyttjande av användar-
na. 

Metoden i uppsatsen grundas i systemsynsättet, som anger att summan av delarna är mer 
än delarna för sig – en synergi uppträder. När vi översatt detta till informationsförsörjning 
inom en organisation visas bilden av att ju fler system som är integrerade och ju fler funk-
tioner som samverkar, desto större blir effektiviteten i informationsförsörjningen. Under-
sökningens empiri hämtas ur intervjuer, genomgång av verksamhetsdokument samt en en-
kätundersökning. 

Vår undersökning identifierar en rad framgångsfaktorer – indikatorer – som brutits ner och 
beskrivits som driv- respektive motkrafter, som ger olika effekter inom organisationer. I 
ljuset av dessa indikatorer har vi funnit att det inom vårt studieobjekt, Företaget, finns för-
bättringsmöjligheter genom att verksamhetsledningen i högre grad fokuserar på IS/IT-
frågor i organisationen. Det finns ett behov av att implementera IS-strategi och forma tyd-
lig IS/IT-arkitektur och IT-infrastruktur inom Företaget, liksom en kvalitetssäkring av in-
formationshanteringen inom verksamheten. De bärande informationssystemen – affärssy-
stemet SAP och ledningssystemet QLM - inom verksamheten kräver en mer långtgående 
integrering mellan varandra och andra system för informationsförsörjning. Slutligen bör sy-
stemanvändarnas förutsättningar genom utbildning och support förbättras. 

Undersökningen har dels resulterat i identifiering av systemanvändaren som en reglerande 
dimension inom en verksamhets informationsförsörjning, dels en vägledande analysmodell. 
Denna analysmodell bygger på de indikatorer med driv- och motkrafter som identifierats 
inom undersökningens teoretiska och empiriska bidrag. Den utarbetade analysmodellen 
kan användas som grund för framtida forskning som rör informationslogistik i organisatio-
ner. 

Nyckelord; IS-förmåga, IS/IT-arkitektur, IT-infrastruktur, IT-styrning, framgångsfaktorer, 
driv- och motkrafter. 
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1 Inledning 
Informationsförsörjning inom ett företag är en viktig verksamhetsstödjande komponent, 
som kräver fungerande informationssystem (IS) där verksamhetens alla delar binds sam-
man och bildar en enhet. Vid en optimal situation pekar forskningen på vikten av att det 
finns en samklang i olika strategier, som inriktas mot verksamhetens målsättningar och där 
också informationsförsörjningen ses som en av de bärande pelarna. Exempelvis lyfter Bo-
wen, Cheung och Rohde (2007) fram hur effektivt utnyttjande genom gott ledarskap inom 
informationsteknologi (IT)-området leder till att verksamheter kan skapa betydande kon-
kurrensfördelar. "Return of investment" (ROI) inom IT-området kan innebära att kunder 
upplever ett ökat förtroende för verksamheten, tillverkning och produkter kan hålla sig i 
framkant av utvecklingen och tillsammans skapar detta gott rykte och kostnadseffektivitet. 

Betydelsen av IS som en verklig och aktiv del av verksamheten finner vi även hos Hoving 
(2007), som tecknar ett framtidsscenario där det tydliga IS/IT-ledarskapets inverkan på 
verksamheter kommer att vara stor. De utmaningar som ligger framför IS/IT i ett företag 
är flera. Några exempel som nämns är; 

• teknisk integration 

• kunskapshantering 

• användarvänlighet som norm 

• gemensamma arenor 

Att ta makten över teknologin är en av de viktiga förutsättningarna för att skapa affärsvärde 
vilket ofta förbises av verksamhetsledningar, menar Hoving (2007). 

Över tid förändras förutsättningar och former för verksamhetsprocesser och möjligheter 
att kommunicera inom företag, bland annat genom tekniska landvinningar och organisa-
tionsförändringar. I ett konkurrenshänseende vilar såväl verksamhetsstrategier som vardag-
liga beslut på den information och kunskap som företag har om de egna processerna och 
kapacitet som omvärldens dito. En fungerande informationshantering lägger grunden för 
väl fungerande utveckling, uppföljning och anpassning till de krav kunder och andra aktö-
rer, som är viktiga för företaget, ställer på verksamheten. Vi uppfattar vikten av att det 
finns en klar strategi för hur respektive system - separat eller tillsammans med andra system 
- stödjer verksamheten. 

1.1  Uppsatsens uppbyggnad 
Denna uppsats tar först upp problemformulering och syfte, följt av en teoretisk genom-
gång. Våra litteraturstudier har visat att IS inom verksamheter inte kan betraktas som en 
separat och isolerad företeelse. De strategiska ställningstaganden som sker beträffande IS 
och hur IS konkret utgör en verksamhetstillgång är beroende av och hänger samman med 
de strategier som finns för organisation och affärsverksamhet. Detta avspeglas i den teore-
tiska genomgången som byggts upp kring lednings-, process- och användarperspektiv. 

Den metodologiska genomgången, där tillvägagångssätt och övergripande synsätt diskute-
ras, följs av presentation av vårt studieobjekt där de empiriska bidragen hämtats. 
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Analysen och diskussionen kring teoretiska och empiriska fynd utmynnar i reflektioner och 
praktiska implikationer som möjliga vägar att arbeta vidare på inom vårt studieobjekt – Fö-
retaget. Samtidigt är det vår ambition att undersökningens utarbetade analysmodell kan ge 
bidrag till andra organisationer, som har behov av att ur olika perspektiv betrakta informa-
tionsförsörjning och utveckla IS till att bli en strategisk verksamhetstillgång. 

2 Problemformulering 
Hur viktigt är det att ledningen vid ett företag på ett övergripande sätt når ut med strategier 
och mål i organisationen, hur kan resurser utnyttjas på ett optimalt sätt genom en god 
IS/IT-arkitektur och hur upplever IS-användare informationshanteringen? Frågeställning-
arna är intressanta och kommer att studeras i denna undersökning som genomförs vid en 
petrokemisk anläggning, i detta dokument kallad Företaget. 

Inom undersökningen belyser och kartlägger vi Företagets IS, med speciellt fokus på af-
färssystem och verksamhetens ledningssystem och till vår hjälp tar vi teorier och modeller 
från tidigare forskning. De frågor vi sökt svar på rör sig kring hur de olika IS ansluter till 
verksamhetens övergripande mål, IS integrering och stödjande funktion inom organisatio-
nens processer och strategier, om IS används på ett strategiskt gynnsamt sätt samt hur de 
kan förstås ur ett användarperspektiv. 

Enligt forskning som tidigare genomförts inom området utgör IS, som i realiteten stödjer 
verksamheten, en genomgripande påverkan där användaren och den interna processen 
mynnar ut i och ses ur ett helhetsperspektiv (Pearlson & Saunders, 2007). Samtidigt bör 
den användarspecifika informationen vara god och kommuniceras väl inom organisationen. 
Många företag är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och har ett ledningssystem med pro-
cessledning och vi undersöker vikten av att informationsförsörjningen är kopplad till Före-
tagets processer. 

I vårt examensarbete undersöker vi dels hur informationssystemen gestaltar sig och hänger 
samman med Företagets processer, dels hur den enskilde användaren ges möjlighet att in-
volveras och synliggöras som en viktig deltagare i Företagets informationshantering. Är 
medarbetarna i organisationer viktiga medspelare och vad betyder det att det finns en för-
ståelse för informationsförsörjningen från deras sida? 

Våra forskningsfrågor kretsar därför kring vilken betydelse det har att systemen för infor-
mationsförsörjning inom en verksamhet; 

• strategiskt ansluter till övergripande mål – vilket undersöks ur ett ledningsperspek-
tiv 

• är integrerade med varandra och med processerna – som undersöks ur ett process-
perspektiv 

• utnyttjas effektivt och fullt ut genom att användaren har tillräcklig förståelse, kun-
skap och motivation – belyses ur ett användarperspektiv 
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2.1 Syfte 
Denna undersökning har som syfte att finna framgångsfaktorer och deras driv- och mot-
krafter för fullgod informationsförsörjning. Detta genom att undersöka hur systemen för 
informationsförsörjning i ett företag strategiskt ansluter till företagets övergripande mål, är 
integrerade med varandra och processerna samt är ett verktyg för effektivt utnyttjande av 
användarna. 

2.2 Avgränsning 
För att möta vårt syfte, har vi valt att kartlägga och belysa informationsförsörjningen vid ett 
företag. För detta måste vi söka processer inom områden som har störst effektiviseringspo-
tential, i enlighet med metodik som Mattsson (2002) lyfter fram. Den avgränsning som vi 
väljer att göra innebär att vi till stor del fokuserar på de IS som är verksamhetsövergripande 
och utgör ryggraden i Företaget; affärssystemet SAP respektive ledningssystemet QLM 
(QualiWare Lifecycle Manager). 

3 Teoretisk referensram 
Vi har sökt efter forskning som hänger samman med IS och framgångsrik informationsför-
sörjning. Inom de teoretiska bidrag som presenteras har vi kunnat urskilja tre perspektiv, 
som kompletterar och är beroende av varandra. Informationsförsörjningen studeras därför 
i vår undersökning utifrån dessa tre perspektiv; lednings-, process- och användarperspektiv 
och vår teoretiska referensram är också indelad i dessa tre områden Varje perspektiv rym-
mer exempel på framgångsfaktorer, där drivkrafter respektive motkrafter identifieras. Dessa 
konkreta krafter bör beaktas för att bygga IS och informationsförsörjning inom organisa-
tioner. 

Definitioner 

Inom den teoretiska referensramen figurerar ett antal termer och begrepp, som vi menar 
kräver definition och förklaring för att guida läsaren. IT-infrastruktur definieras som allting 
som stöder flödet och informationsprocessen i en organisation. Plan för hur affärsstrategi 
överförs till informationssystem inom en verksamhet benämns IT-arkitektur. IT-
governance (ITG) eller IT-styrning definieras som den organisatoriska kapaciteten att kon-
trollera formande och implementering av IS-strategi samt att dra upp riktlinjer för att nå 
konkurrensmässiga fördelar. ITG ska betraktas som en integrerad aktivitet och innebär 
konkret att skapa ordning och reda i IT-organisationen – och att tydliggöra ansvarsfördel-
ningen mellan IT- och affärssidan i en verksamhet. Allt för att IT ska stödja affärsverksam-
heten på bästa sätt. Slutligen vill vi här också ange definitionen för IS-förmåga: Människor-
na, processerna, teknologin och leverantörerna som skapar värde för en eller flera kunder, 
såväl externa som interna. IS-förmågan ger en medvetenhet kring hur IS uppfattas av an-
vändare och är uppbyggd i symbios med affärs- och verksamhetsstrategier. 

Det finns en oklarhet inom litteratur och empiri kring hur IT (informationsteknologi) re-
spektive IS (informationssystem) används i kombination med andra begrepp. Vi uppfattar 
att detta gäller speciellt för begreppet IT-arkitektur. Den arkitektur som avses rymmer såväl 
teknologi som system och därför har vi valt att fortsättningsvis i detta dokument använda 
benämningen IS/IT-arkitektur. 
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3.1 Ledningsperspektiv 
Tidigare forskning och teoribildning pekar på svårigheterna med att utforma IS, som verk-
ligen utgör verksamhetsstöd och knyter an till de visioner och värderingar som finns. Ex-
empelvis menar Pearlson och Saunders (2006) att ledningsfunktioner måste veta och förstå 
vad de kan förvänta sig från IS/IT-arkitektur och IT-infrastruktur för att fullständigt kunna 
använda dem. Verksamhetsledningen måste effektivt kommunicera sin verksamhetsvision 
till IT-arkitekten och den som väljer systemen och om nödvändigt, ändra planerna om IT 
inte realistiskt kan stödja dem. Utan involvering av verksamhetsledningen, kan IT-
arkitekten av misstag fatta beslut som minskar utrymme för framtida val. 

3.1.1 Strategisk inriktning 

Den strategiska inriktningen är en förutsättning för att använda IS på ett fullödigt vis. Den 
verksamhet som inte förmår implementera sina strategier inom IS/IT får också svårt att 
komma tillrätta med olika fel och brister i IS/IT-driften. En förändring som flera författare 
tillsammans med Hoving (2007) tar upp (Gerth & Rothman, 2007; Bowen et al., 2007) är 
trenden att binda IS/IT-experter till sina verksamheter. I en tid när det vardagliga arbetet 
inom IS/IT kan ”outsourcas” (förläggas utanför den egna verksamheten) till andra företag 
eller till och med andra länder, är det ändå viktigt att ha kvar en strategisk IS-kompetens 
inom sin verksamhet. Detta ger framför allt ett försprång när det gäller att agera proaktivt 
inom IS/IT (Hoving, 2007). 

Hoving (2007) pekar också på vikten av att välja samarbetspartners - skapa en mix av inter-
na och externa servicefunktioner - gärna branschgemensamma - som stöd till sin egen 
verksamhet. Det gäller att sikta på samarbete på lång sikt som kompletterar med spetskom-
petenser. Utvecklingen utgår från kundanpassade - via standardiserade - till gemensamhets-
tänkande system och det finns en poäng i att bygga samarbete på plattformar som kan delas 
av många verksamheter. Endast då kan kompatibilitet nås i ett längre perspektiv. I samma 
anda är det viktigt att driva standardiseringen långt inom IS, för att hålla nere kostnader 
och använda den existerande kraften som redan finns i processerna på ett optimalt sätt. 
Den kunskap som finns inom respektive verksamhet är viktig och en prestigelös och prag-
matisk kunskapshantering kan ge viktiga bidrag till verksamhetstillväxt (Hoving, 2007). 

3.1.2 Globalisering 

Gerth och Rothman (2007) beskriver hur effekterna av globaliseringen är många. I takt 
med att organisationer måste förändras i en global verklighet kan inte IS stå utanför utveck-
lingen mot en allt mer platt värld som detta innebär. Olika krafter identifieras som alla på-
verkar informationshantering. En strävan åt lägre strukturella kostnader, ökad innovation, 
väl utnyttjade informationstillgångar och smidighet hos verksamheter sätter press på före-
tagen att snabbt och säkert tillgodogöra sig information. Investeringar inom IS bör syfta till 
att tjäna pengar utifrån god information - inte endast utgöra en utgift för att nå och skaffa 
sig information. Detta kommer att innebära helt nya krav och påfrestningar för IS-
organisationer. Fokus måste läggas på IT-ledarskap, analys och "business intelligence" (BI). 
Det kommer att krävas snabb integrering av IT-lösningar som stöd för verksamheter och 
en adekvat IT-infrastruktur. 

Den globaliserade omgivningen - en allt mer platt värld där vissa IT-funktioner är ”outso-
urcade” - sätter alltså press på förmågan inom IS att möta dessa krav. IS-förmåga definieras 
som "...as the people, processes, technology and suppliers that provide outputs of value...to 
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one or more customers" (Gerth & Rothman, 2007, s. 107). Här poängterar författarna att 
det kan handla om såväl externa som interna kunder, som också själva kan bidra med olika 
förmågor. Grundläggande insikt inför arbetet med att bygga och förbättra IS-förmågor är 
att vara medveten om hur IS förstås och är konkret uppbyggd för att hänga samman med 
affärsstrategi utifrån nuläget inom respektive verksamhet. I sammanhanget nämns affärs-
analys, behov, funktioner, arkitektur och ledning. Den funktionella framtida IS-
organisationen i ett företag har kapacitet genom spetskompetens inom IT, egna tvärfunk-
tionella IS-grupperingar och verkligt effektivt informationsintag från hela verksamheten 
(Gerth & Rothman, 2007). 

3.1.3 Strategiska vägval 

Nolan och McFarlan (2005) definierar två strategiska vägar som företag kan välja. Ett alter-
nativ är den defensiva inriktningen, där företaget fokuserar på stabilitet och säkerhet med 
kostnadseffektiv IS. Den andra inriktningen representerar kundkänsliga IS, som leder till 
direkt verksamhetsmässig utveckling och värdeskapande processer - en offensiv inriktning. 
Båda inriktningarna stöds av kontinuerlig intern utvärdering, som har stark anknytning till 
verksamhetsledningen och därigenom skapas befogenheter att ändra verksamhetens IS-
inriktning när så behövs. 

Den defensiva inriktningen lämpar sig väl för en verksamhet som är beroende av tillförlit-
lighet och stabilitet i sina processer. Offensiv IT beskrivs som ett medel för att öka konkur-
renskraft, flytta fram företagets positioner på marknaden och har därför inslag av högt risk-
tagande och kontinuerliga organisationsförändringar för att nå sitt mål. Vilken handlingsin-
riktning som ett företag väljer kan vara beroende av bransch, konkurrenssituation och hur 
omfattande företagets verksamhet är. Defensiv respektive offensiv inriktning delas i sin tur 
upp i vardera två handlingsmodeller, där Nolan och McFarlan (2005) specificerar typiska 
drag för varje del, vilket beskrivs i figur 1. 
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av extranet. 

• 80% av normalt värdeskapande arbete 
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Strategisk
• Längre avbrott än en minut 

resulterar i resultatförlust.
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Figur 1 Behov av ny respektive tillförlitlig informationsteknologi i förhållande till existerande verksamhetsbe-
hov resulterar i offensiv eller defensiv strategisk inriktning (fritt ur Nolan & McFarlan, 2005). 

3.1.4 IT-infrastruktur 

En inventering av IT-infrastruktur - såväl hård- som mjukvara - är första steget för samtliga 
handlingsinriktningar i en analys över vilken inriktning som företaget bör ha eller syfta mot. 
Detta innebär att en förståelse skapas för hur IS/IT-arkitekturen och hur strategin för till-
gångarna; en konkret bild över informationstillgångarna, vilken roll de var för sig och till-
sammans spelar och hur tidens tand påverkar dem. Vilka IT-tillgångar är på väg att bli otill-
räckliga eller föråldrade kvarlevor? Det är viktigt att ha en övergripande bild över hur IT-
infrastruktur formar verksamhetens IS och hålla denna ”up-to-date”. En betydelsefull del i 
dessa strävanden är att ha en uppfattning om medarbetarnas IS-kunskap och en förståelse 
kring hur de ska använda dem. 

Om företaget har inriktning mot produktiv respektive support, står säkerhet och tillförlitlighet 
i fokus. Avbrott i informationsförsörjningen hos dessa verksamheter är känslig och därmed 
beroende av olika reservsystem. Överraskningar och oönskade effekter kan till exempel 
uppstå vid ”outsourcing”, som inte motsvarar träffade avtal eller där avtal inte är väl defini-
erade. Detta är ett problem för verksamheter med inriktning mot produktiv, support och om-
svängande. 

I andra situationer kan IS uppträda på ett oönskat sätt på grund av egenutvecklade anpass-
ningar, som förändrar utdata och resulterar i felaktig information. Nolan och McFarlan 
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(2005) menar att det är relativt enkelt att identifiera och ersätta IT-utrustning som åldrats, 
medan de ogripbara tillgångarna - ofta knutna till medarbetarna - är svårare att förnya. 

För omsvängande- och support-inriktade verksamheter är omvärldsbevakning - med hjälp av 
BI - en viktig del för att hålla en beredskap inför framtiden. Det kan handla om juridiska 
spörsmål såväl som tekniska framsteg och möjligheter som blir användbara ur konkurrens- 
och effektivitetshänseende. Nolan och McFarlan (2005) föreslår att verksamhetsledningar 
skapar en speciell IT-ledningskommitté, med representativt sammansatta kompetenser. Av-
slutningsvis menar Nolan och McFarlan (2005) att en IT-ledningskommitté måste: 

• Arbeta utifrån ett helhetsperspektiv 

• Undvika att fördjupa sig i detaljer 

• Se IS-aktiviteternas möjligheter 

• Ges mandat att initiera och genomföra utvecklingsarbete 

Samtidigt ska verksamhetsledningen se till att kommittén har den kunskap och det mod 
som krävs för att utmana företagskultur och tankebanor som gör det svårt att se de möjlig-
heter som finns i väl utnyttjad IS-organisation (Nolan & McFarlan, 2005). 

3.1.5 Affärssystem 

Företag arbetar för att höja konkurrenskraften och affärssystem - ”Enterprise Resource 
Planning system” (ERP) - är ett verktyg för förnyelse som företagen använder, menar Ben-
ders, Batenburg och van der Blonk (2006). Affärssystem möjliggör en central och fullstän-
dig kontroll över alla processer i organisationen och har en gemensam databas för all data. 
Genom ett övergripande affärssystem, blir integrationen avsevärt mycket bättre både mel-
lan verksamhetsprocesser och mellan geografiskt spridda bolag i exempelvis en koncern. 
Styrningen av verksamheten underlättas eftersom affärssystemet ger en bättre överblick 
samt tillförlitlig data. Informationsdelningen underlättas mellan processerna och ger ett 
smidigt, kontinuerligt och sammanhängande informationsflöde till värdekedjan och affärs-
systemet kan ge bättre tekniska möjligheter. Detta betyder en ökad effektivitet genom bätt-
re informationsflöde och kan bidra till bättre beslut genom bättre insyn i verksamheten. 

Ett affärssystem är nödvändigt för att öka konkurrenskraften. Företagen behöver ha kon-
troll över sin verksamhet för ett kunna erbjuda kunderna en produkt med rätt kvalitet, leve-
rerad i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris. Men samtidigt blir det svårare och svårare för 
företagen att vara konkurrenskraftiga med hjälp av affärssystemen, eftersom de ofta blir 
standardiserade. En anpassning av affärssystemet ger både dyrare och svårare situation vid 
uppgradering eller uppdatering, menar Benders et al. (2006), medan Wei, Chien och Wang 
(2005) anser att ett standardiserat system inte är ett bra alternativ för alla verksamheter och 
istället lyfter fram att det är viktigt med ett flexibelt system och en leverantör som kan svara 
på kundens krav. 

Ett affärssystem kan också innebära problem. Kumar, Maheswari och Kumar (2002, i Wei 
et al., 2005) menar att installation av ett affärssystem är mycket mer än att installera ytterli-
gare ett informationssystem. Det är i praktiken också ett beslut för hur man vill driva sin 
verksamhet. Wei et al. (2005) menar att det finns ett flertal metoder för att implementera 
ett affärssystem och det är viktigt att välja rätt metod och den metod de föreslår är ”the 
analytical hierarchy process (AHP) method” av Saaty (1980, i Wei et al., 2005). 
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Benders et al. (2006) ger exempel på hur viktigt det är att i implementeringen av ett affärs-
system rikta in systemet på organisationen, vilket kan vara avgörande för hur lyckad im-
plementeringen skall bli. Det hänvisas till två frågor: 

Does the technology or the organization play a leading role in this alignment? Is the 
ERP-system made to fit the organization or are organizational changes needed to be able 
to work with the package? (Benders et al., 2006, s. 197) 

Benders et al. (2006) menar att eftersom båda delarna kan uppstå, så måste en organisation 
anpassa sig till systemet mer än tvärtom. Det finns flera fall där stora organisationer har fått 
upphöra med användandet av affärssystem eftersom leverantören inte kunde eller ville ge 
efter till förändringar i systemet. 

Whilst both may occur, we argue that organizations have to adapt to the systems rather 
than the other way around. Indeed, there are several cases where large organizations have 
requested change and had to give up using the ERP-system as the vendor could or would 
not comply. By conforming to the ERP-embedded procedures, homogeneity occurs. (Bend-
ers et al., 2006, s. 197) 

Effektiv informationsförsörjning i processer sker bäst i ett affärssystem, som ger företagen 
ett utmärkt verktyg för styrning av verksamheten. All tillförlitlig data finns då lagrad i en 
databas, om systemet används på rätt sätt. 

Den starka inverkan affärssystem har på verksamheter visar sig traditionellt i IT-
perspektivet men ska framför allt ses som ett reellt förändringsverktyg, menar Wood och 
Caldas (2001). Tendensen är i många fall att inställningen ger upphov till olika former av 
tankemässig reduktion av helheter – teknisk och systemmässig reduktionism. Detta visar sig 
genom att organisationen inte ser affärssystem som mer omfattande än ett IT-system i 
mängden, eller synsättet att affärssystem är en ordinär IT-lösning som leder till en mindre 
organisationsförändring (Wood & Caldas, 2001). 

3.1.6 Sammanfattning - ledningsperspektiv 

Forskning som berör IS ur ett ledningsperspektiv fokuserar på ett antal framgångsfaktorer 
som förknippas med informationsförsörjning inom en organisation. Framgångsfaktorerna 
inom ledningsperspektivet hänger teoretiskt samman med att strategisk IS-kompetens bi-
behålls inom den egna verksamheten, samarbete med andra organisationer på lång sikt och 
hög grad av standardisering. Vidare diskuteras hur IS kan utgöra en lönsam komponent i en 
allt mer globaliserad värld och hur organisationer kan bygga en IS-förmåga, bland annat 
genom att använda affärssystem som ett verkligt stöd för verksamheten. 

Det framkommer både driv- och motkrafter i den teoretiska delen över ledningsperspekti-
vet. Flertalet kopplat till den strategiska IS-kompetensen, som gäller införande av strategier 
och policyer eller en frånvaro av dessa. Helhetsperspektivet är en annan stark kraft och be-
roende på om den finns eller inte i verksamheten, så blir den en driv- eller motkraft. 

3.2 Processperspektiv 
Mattsson (2002) menar att i en ”Supply Chain”-process utförs i de flesta fall ett stort antal 
aktiviteter inom olika avdelningar och funktioner i de företag som utgör försörjningskedjor. 
Merparten av dessa aktiviteter är i regel nödvändiga att utföra för att processerna skall kun-
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na åstadkomma de värden som de är avsedda för. Det finns emellertid ofta också inslag av 
aktiviteter som av olika skäl inte längre tillför något värde eller som begränsat värde. Ett na-
turligt första steg vid all effektivisering är därför att rationalisera processer genom att elimi-
nera dessa mer eller mindre onödiga aktiviteter. Forskare med intresse av att effektivisera 
processer måste först ägna sig åt sådant som har störst effektiviseringspotential i förhållan-
de till de resursinsatser som krävs för att genomföra effektiviseringen. De processer som i 
första hand kräver rationalisering kan exempelvis vara de som bedöms öka kundtillfreds-
ställelse, resultatförbättringspotential eller resursåtgång. De valda processerna bör sedan de-
finieras genom att ange var respektive process börjar och var den slutar och precisera 
vem/vilka som är processens kunder. Processernas omfattning anger på så vis gränserna 
för kartläggning, analys och arbete med redesign. (Mattsson, 2002) 

3.2.1 Kartläggning 

Arbetet med att rationalisera processer kräver kartläggning och beskrivning av hur de aktu-
ella processerna ser ut i dagsläget. Det finns starka skäl för att genomföra en kartläggning, 
då det kan finnas begränsad kännedom hos ledningsfunktionen inom en organisation om 
hur processerna som helhet ser ut. I en funktionell organisation kan varje individ förväntas 
ha god kännedom om de aktiviteter som utförs inom den egna avdelningen. Det som kän-
netecknar processer är emellertid att de korsar funktions- och avdelningsgränser och det 
finns därför oftast ingen på företaget som har ett helhetsgrepp om hur olika processer ser 
ut. Ett andra skäl till varför de befintliga processerna bör kartläggas har att göra med möj-
ligheterna att genomföra förändringar. Syftet med analys- och redesignarbetet är ju att infö-
ra en effektivare process (Mattsson, 2002). 

Ett inslag i verksamheters förmåga att utveckla sin verksamhet är kopplat till möjligheten 
att visualisera och effektivisera sina pågående processer, såväl bärande som stödjande. 
Inom organisationer finns en mängd informationssystem, som på olika sätt griper in i verk-
samheten och förser företag med information. Pearlson och Saunders (2006) pekar på att 
en verksamhets IS utgör en viktig verksamhetstillgång och kan vara ett verktyg för att för-
bättra samarbete mellan medarbetare, funktioner, enheter och externa intressenter. Det 
finns också möjligheter att via IS finna nya vägar för verksamheten, vilken i sin tur kan lig-
ga till grund för strategiska beslut som i sin tur ger konkurrensfördelar (Pearlson & Saun-
ders, 2006). 

3.2.2 IS/IT-arkitektur och IT-infrastruktur 

Det är viktigt att skilja mellan IS/IT-arkitektur och IT-infrastruktur, menar Pearlson och 
Saunders (2006), men många företag använder uttrycken omväxlande i sammanhang kring 
IT. Författarna förklarar skillnaden mellan benämningarna att IS/IT-arkitektur är en plan 
för hur affärsstrategin överförs till IS, medan IT-infrastruktur är allting som stödjer flödet 
och informationsprocessen i en organisation, inklusive hårdvara, mjukvara, data och nät-
verkskomponenter. 

Trots stora förändringar inom IS/IT-området under senare år och förbättringar inom IT-
infrastruktur, finns fortfarande många applikationer - ofta egenutvecklade - som inte kan 
integreras på ett enkelt sätt med standardiserade system. Ur ett verksamhetsperspektiv är 
det viktigt att uppmuntra alla försök till integrering. Projektledning inom IS/IT blir i detta 
sammanhang en nyckelfunktion och del av IT-styrningen, där stora ansträngningar bör sä-
kerställa ständiga förbättringar som i sin tur kan ge verksamheter en hög ROI (Hoving, 
2007). 
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Att forma en god styrning av IT innebär att verksamheten skapar strukturella och proces-
suella mekanismer inom organisationen, där IT-aktiviteter kan göras mätbara. Med målsätt-
ningen att öka förståelsen för hur ett gott IT-ledarskap kan formas, anges följande arbets-
process: Först handlar det om att skaffa sig insikt om hur IT-styrning kan etableras inom 
befintlig organisation. Därefter kan ställning tas till olika vägval inför implementering av 
IT-strategier och policyer och sedan är det möjligt att identifiera möjliga handlingsplaner 
för att göra IT-användningen mätbar, vilket i sin tur ger en möjlighet att jämföra IT-
styrningens effektivitet med det som finns inom andra organisationer (Bowen et al., 2007). 

Glaser (2006) för fram resonemanget att arkitektoniska IT-val har potentialen att påtagligt 
påverka prestationen, effektiviteten och snabbheten av en organisations applikationer och 
infrastruktur. Arkitekturen tjänar samma roll för informationssystemen som planskissen för 
ett hus. IS/IT-arkitektur består av koncept, strategier och principer som styr en organisa-
tions tekniska val och sättet som organisationen implementerar och styr dessa val. Större 
ändringar i IS/IT-arkitekturen kan bli dyra och tidskonsumerande för att ge effekt. En dålig 
arkitektur kan ”spöka” i en organisations informationssystem. Exempelvis kan resultatsy-
stemet bli alltför kostsamt att stödja, svårt att ändra, opålitligt och omöjligt att uppnå den 
valda graden av integration. 

Glaser (2006) ger tips till företagsledningar på uppgifter och steg för att lyckas: 

1) Identifiera önskade komponenter; beslut om nödvändiga komponenter är resul-
tatet av aktiviteterna som kommer att leda till utvecklingen av en organisations 
IT-strategi. Denna strategi identifierar inte bara komponenterna, utan också 
ordningen av implementation och behoven av kritiska kännetecken. 

2) Besluta om mål; målen är möjligheter som ett stort antal av applikationer, om 
inte alla, måste ha. Målen kan beslutas genom att fullständiggöra meningar som: 
”Vi vill att våra applikationer har möjligheten att…” Någon kan göra meningen 
fullständig med en fras som exempelvis ”vara tillgängliga hemifrån” eller ”dela 
en pool av konsekvent bestämda data”. Detta beslut av mål bör vara en aspekt i 
utvecklingen av IT-strategin. 

3) Definiera egenskaper; egenskaper hänvisar till bredare kännetecken av applika-
tionerna och infrastrukturen, exempelvis pålitlighet, snabbhet, möjlighet till sup-
port, integritet och kraft. En organisation som riktar in sig på implementation av 
exempelvis mer uppgiftskritiska system, måste säkra en hög pålitlighet. Om or-
ganisationen märker att det är en påtaglig tillväxt, kommer att uppskatta egen-
skaper som stödjer effektiv och snabb utvidgning och tillväxt av systemen. 

4) Definiera och upprätthåll standarder; standarder är nödvändigt för IS/IT-
arkitektur. Dessa standarder täcker områden som arbetsplatser, nätverk, e-mail, 
servrar och applikationer. Standarder hjälper till att förbättra möjligheten till 
support av infrastrukturen. 

5) Förvalta en arkitektonisk revision av nya applikationer och teknik; denna revi-
sion bör fastställa graden på att ny teknik eller applikationers stödjer de bestäm-
da egenskaperna och målen. Revisionen bör innehålla att föreslagen applikation 
harmoniserar infrastrukturen eller är en relativt enkel lösning. Denna slutsats bör 
avskräcka förespråkaren för den nya applikationen. 
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6) Investera i arkitektur; investeringar bör göras eftertänksamt. Precis som med 
byggnader, utrustning och människor behövs ständiga investeringar i arkitektur 
om en organisation skall utföra arbeten som vi vill att de skall utföras. 

Diskussioner om IS/IT-arkitektur är ofta de mest komplexa IT-diskussionerna som led-
ningen måste hantera. Konversationen innehåller komplicerade koncept och stora budge-
tar. Det kan vara väldigt svårt att anslå en ROI för dessa investeringar. Men diskussionerna 
måste hållas. Dåligt uttänkt eller försummad arkitektur kan ödelägga en organisations möj-
lighet att uppnå det önskade värdet från dess IT-investering. En väl underhållen arkitektur 
kan betydelsefullt höja hävstångsverkan av organisationens investeringar (Glaser, 2006). 

Hugos (2008) ställer frågan om hur vi kan bygga system som använder en ny IT-
infrastruktur tills IT-infrastrukturen är på plats. Det är en uppgift för systemarkitekten att 
besvara. Svaret är att området är ett av de mest strategiska som en IT-grupp kan erhålla för 
verksamheten de arbetar för. Realtiden för global ekonomi under 2000-talet kräver att ef-
fektiva systemarkitekturer måste vara dynamiska, inte statiska. Det är lite som att bo i ett 
hus medan det byggs, men det är vad en bra systemarkitekt har möjlighet att göra. 

En verksamhet kan konkret arbeta med IS/IT-arkitekturen och lyfta blicken för att se läng-
re än ROI och de traditionella ekonomiska värdena, vilket är en nödvändig utveckling me-
nar även Raghupathi (2007) och beskriver en modell (se figur 2) för hur detta åstadkoms 
genom att identifiera hur värdeskapande IS/IT byggs upp. 
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Figur 2 De tre nivåerna i en verksamhets IT-styrning (fritt ur Raghupathi, 2007), med utgångspunkt i verk-
samhet vidare genom strategier till omgivande samhälle. 

Arbetets första steg rör verksamhetens egna rutiner, där medarbetaren sätts i fokus genom 
att riktlinjer kring IS/IT-användning formas och blir standard. Detta är första nivån i Rag-
hupathis (2007) modell. I ett vidare externt perspektiv involveras verksamhetens omgiv-
ning; kunder, leverantörer och eventuella samarbetspartners. Inom denna nivå poängteras 
strategiskt värdeskapande IS/IT-tillgångar och de processer som är beroende av IS/IT med 
inriktning mot att nå de målsättningar som ställts upp inom verksamheten. Den tredje ni-
vån rör det omgivande samhället och övriga verksamheter där. Exempel på viktiga områ-
den är hur hänsyn tas till juridiska, branschspecifika och samhälleliga riktlinjer och re-
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gleringar. Raghupathi (2007) ansluter till vad andra forskare (t ex Nolan & McFarlan, 2005) 
för fram; att IS/IT ska ges pondus och styras med hjälp av "IT-governance" (ITG), på 
svenska IT-styrning. Detta innebär en IT-styrning där högsta ledningsnivå är aktiv, formar 
arbetet och integrerar ett IT-perspektiv, vilket kan gestaltas genom en IT-kommitté. Denna 
bildas för att ta sig an frågorna kring IS/IT-arkitektur och hur verksamheten ska rustas för 
att skapa värde med hjälp av IS/IT. IT-styrning definieras som: Den organisatoriska kapa-
citeten att kontrollera formande och implementering av IT-strategi och dra upp riktlinjer 
för att nå konkurrensmässiga fördelar. IT-styrning ska betraktas som en integrerad aktivitet, 
där verksamhetsledningar tar sig an IS/IT-frågor och arbetar med framtiden för ögonen. 
Exempelvis kan följande frågor kring IS/IT betydelse vara nödvändiga att kontinuerligt ta 
ställning till: 

• Vilken betydelse har IS/IT för verksamhetens bibehållande och utökning? 

• Vilket behov har verksamheten av riskhantering och i vilken utsträckning ska denna 
agera? 

• Vilka fördelar - i förhållande till dess kostnader - ger IS/IT? 

IT-styrning speglar ledarskapet, organisatoriska strukturer och processer som säkrar att 
IS/IT består och ökar fokus på hur organisationen är utformad och hur arbetet bedrivs för 
att nå dess målsättningar, enligt Raghupathi (2007). 
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Figur 3 En konstruktion för IT-styrning (fritt ur Raghupathi, 2007), där konkreta IS/IT-aktiviteter ingår i en 
verksamhets IS/IT-arkitektur. 

Raghupathi (2007) utvecklar synen på IS/IT-aktiviteter och delar upp dem i interna respek-
tive externa drivkrafter och fokus, som illustreras i figur 3. Interna verksamhetsnära aktivi-
teter har bindningar till den vardagliga verksamheten, där IT-kvalitet fokuseras, där till ex-
empel säkrad tillgänglighet och tillförlitlighet i system och information är viktig. Den exter-
na delen med verksamhetsfokus handlar om hur verksamheten hanterar ”outsourcing” 
samt kontakter med leverantörer och kunder. Utifrån intern strategisk synvinkel är intern-
kontrollen ett betydelsefullt inslag, tillsammans med behov att finna mätbara värden inom 
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IS/IT. Slutligen menar Raghupathi (2007) att verksamheter behöver vara uppmärksamma 
kring de externt knutna strategiska aktiviteterna, det vill säga hur certifieringar upprätthålls 
och säkras samt efterlevnad av lagar och rekommendationer. 

3.2.3 Sammanfattning - processperspektiv 

Inom processperspektivet har vi funnit ett antal framgångsfaktorer, där en organisations 
processer ingår och bidrar till en bra informationsförsörjning. De teoretiska bidragen lyfter 
här fram betydelsen av att IT ges såväl arkitektur som infrastruktur. Vidare identifieras oli-
ka drivkrafter, som kan utnyttjas för att utveckla informationshantering inom en organisa-
tion. Exempel på detta är hur kartläggning av IS-tillgångarna och mätbara IS-aktiviteter till-
sammans med visualisering av processerna kan öka förståelsen för IS inom en organisation. 

3.3 Användarperspektiv 
Informationsteknologin påverkar våra yrken, genom att designen av arbetsutförande för-
ändras i samband med ökad datorisering. Automatiseringen ökar oftast produktiviteten och 
minskar kostnaderna, men kan också innebära lägre moral och arbetstillfredsställelse och 
orsaka att anställda mister sina kunskaper. Enligt ”the Information Systems Strategy Tri-
angle” (Pearlson & Saunders, 2006), se figur 4, resulterar ändringar inom IS ändringar i or-
ganisationens karaktärsdrag och verksamhetens affärsmål påverkas. Ändras inte organisa-
tionen efter de nya systemen, kan implementeringen och användning blir mindre lyckad. 
Personalen kanske inte får de nya kunskaper som behövs och lyckas därmed inte att utföra 
arbetet på det nya sättet och fortsätter då att arbeta på det ”gamla” sättet (Pearlson & 
Saunders, 2006). 

Organisationsstrategi Informationsstrategi

Affärsstrategi

Organisationsstrategi Informationsstrategi

Affärsstrategi

 

Figur 4 "The Information Systems Strategy Triangle"(Fritt ur Pearlson & Saunders, 2006). 

Användarvänligheten kommer i framtiden att bli än mer betydelsefull, menar även Hoving 
(2007). En IS-investering kan inte nå sin fulla potential om inte slutanvändarna upplever 
systemet lättillgängligt att lära sig och att använda. Ett sätt att möta och utveckla arbets-
former bygger på att ta till sig "best practice", såväl strategiskt som på vardaglig nivå. Verk-
samhetsutveckling utan förankring i strategi och planering fyller inte avsedd funktion, vilket 
Hoving (2007) uttrycker kärnfullt: 

Strategy is great, plans are great, but they are of no use unless they are executed  
(Hoving, 2007, s. 150) 

Bowen et al. (2007) slår fast att det sätt som IT-styrningen hanteras ger återverkan genom 
hela kedjan till användarens vardag. IT-styrning handlar om att förse verksamheten med 
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strategi och metoder för IT-relaterat beslutsfattande, där syftet är att planera, organisera 
och kontrollera IT-aktiviteter. Den studie som Bowen et al. (2007) har genomfört visar att 
det finns svårigheter i att forma en effektiv IT-styrning och de kritiska punkterna hittas i att 
ha en systematisk dialog med användare; att ta till sig synpunkter, lärdomar och kunskap 
från användarna och genom detta utveckla en gemensam förståelse som för IT framåt 
(Bowen et al., 2007). 

Dillard och Yuthas (2006) beskriver en inriktning som i ett tidigt stadium, exempelvis vid 
implementering av ett affärssystem, bjuder in till diskussion och en givande framtidsbild. I 
implementeringsfasen finns olika möjligheter till kommunikativa handlingar, som öppnar 
upp för dem som arbetar i verksamhetens existerande processer att förmedla sin kunskap 
till det nya systemet och ge en bättre grund för systemet totalt sett. Implementering av 
framför allt affärssystem rymmer en social hotsituation, eftersom systemen syftar till ratio-
nalisering av processer och ökad produktivitet samtidigt som det eventuellt även leder till 
minskat nyttjande av personalresurser. Detta kan leda till sämre motivation hos medarbeta-
re att bidra till en framgångsrik implementering och användning av affärssystem. 

Teorier om sociala system med koppling till handlingar består av tre delar; ett ekonomiskt 
system, ett administrativt system samt det system där vi som individer lever och handlar – 
livsvärlden (Habermas, 1974, 1984, 1987 i Dillard & Yuthas, 2006). Det vi uppfattar som 
verklighet är enligt denna teori ett samspel mellan dessa sociala system. Förändringar upp-
träder när de olika systemen möts och påverkar varandra, så kallade kriser uppstår och ger 
upphov till olika typer av handlingar för att återställa balansen – framför allt i en marknads-
ekonomisk kontext. De typer av handlingar som används för att bemöta kriser kan vara av 
olika art; ekonomiska, legitima, rationella eller motiverande. Dillard och Yuthas (2006) ger 
oss ett exempel på hur detta visar sig inom verksamheter; ekonomiska system används för 
att öka rationalisering – till exempel genom affärssystem – för att kontrollera produktion 
och förhålla sig till marknadens krav. Detta är inte alltid grundat i den livsvärld medarbe-
tarna befinner sig i och kräver därför handlingar och styrmekanismer som visar in på öns-
kad riktning. 

Exempel på uppfattningar om affärssystem är att de fokuserar på ekonomiska fördelar, 
medan de ideologiska och strukturella förutsättningarna samt sociala hänsyn tonas ner eller 
undviks. Genom att använda affärssystem har många verksamheter förändrats fundamen-
talt mot ett formaliserat och standardiserat arbetssätt i sina processer. Dynamiken i organi-
sationer får ofta stryka på foten för standardisering i processer och den framtida utveck-
lingen som kommer från det interna arbetet i verksamheterna kan därmed bli svårfångad. 

Informationsförsörjning och kommunikation påverkas, framför allt genom att affärssyste-
met blir den naturliga bäraren av information. Medarbetare – individuellt eller i grupp – blir 
inte involverade i informationsskapande och hantering, vilket traditionellt sett är en viktig 
komponent i ständigt pågående verksamhetsutveckling. Även de etablerade samarbetsfor-
mer som finns inom och mellan organisationer byts ut mot andra processer och former, 
som i allt större utsträckning hanteras inom affärssystemet. Affärssystem handlar inte en-
dast om teknisk effektivitet och ekonomiska målsättningar – utan hänsyn måste tas till soci-
ala sammanhang och relationer inom verksamheter (Dillard & Yuthas, 2006). 

3.3.1 Kunskapshantering 

Det är strategiskt viktigt för många företag att optimera sitt interna informationsflöde och 
att effektivt ta vara på kunskapen (Sandkuhl, Smirnov & Weber, 2005). Detta gäller speci-
ellt i kunskapsintensiva verksamheter och i servicesektorn, där information är en större 
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produktionsfaktor och kunskap reflekterar en viktig tillgång för företaget. I strukturerade 
nätverksorganisationer, som företag med flera avdelningar/filialer, virtuella organisationer 
eller nätverk för små och medelstora företag, ökar till och med efterfrågan av effektiv kun-
skapsleverans (Sandkuhl et al., 2005). 

Forskning och utveckling på universitet och IT-företag har bidragit med flera teknologier 
för att möta denna efterfrågan. Sandkuhl et al. (2005) nämner bland annat teknologier för 
informationssökning, intelligenta informationssystem, lösningar för kunskapshantering och 
mobil kommunikation. De nämner speciellt ”the Semantic Web” som föreslås bidra betyd-
ligt till problemområdena genom att erhålla koncept och teknologier för informationsleve-
rans baserat på semantisk (mening) information. 

Sandkuhl et al. (2005) frågar sig om de lösningar som finns är tillfredsställande. De pekar 
på en studie från Delphi Group, som visar att 39 % av verksamhetschefer spenderar två 
timmar per dag eller mer för att söka efter den rätta informationen. 29 % av dessa tror att 
dåliga IT-verktyg är den största orsaken. Sandkuhl et al. (2005) menar att det uppenbarligen 
finns ett kunskapsgap, som har flera dimensioner; 

• Gapet mellan vilka teknologier företag verkligen implementerar i sitt dagliga arbete 
och vad forskare antar är verkligheten. 

• Gapet mellan informationen som är elektroniskt arkiverad någonstans i företaget 
och informationen som faktiskt går att återfinna. 

• Gapet mellan efterfrågan av en användargrupp med tanke på optimerat informa-
tionsflöde och förståelsen hos systemutvecklarna. 

• Gapet mellan funktionaliteter i mjukvarulösningar och vad användarna verkligen 
använder eller vet hur de skall användas. 

Davenport och Prusak (2000) har utvecklat en modell för kunskapshantering som består av 
tre steg; kunskapsgenerering, dokumentation och organisation av kunskap samt kunskaps-
överföring. Följande beskrivning av det komplexa begreppet kunskap ligger till grund för 
modellen: 

Kunskap kan sägas vara en mix av erfarenheter, värderingar, kontextuell information 
och expertinsikt som ger en ram för att utvärdera och ta till sig nya erfarenheter och in-
formation. Kunskap är en individuell förmåga, men kan spridas till organisationer i form 
av organisatoriska rutiner, processer, normer och system (fritt översatt från Davenport & 
Prusak, 2000). 

Kunskapsgenerering 

Ett företag genererar ständigt ny kunskap. Organisationer absorberar hela tiden ny infor-
mation som individerna senare förädlar till användbara kunskaper, som sedan tillsammans 
med tidigare erfarenheter, värderingar och interna regler ligger till grund för deras handlan-
de. 

Dokumentation och organisation av kunskap 

Syftet med detta steg i kunskapshanteringsprocessen är att på ett lättförståeligt sätt göra or-
ganisatorisk kunskap tillgänglig för alla inom organisationen som är i behov av den. Denna 
organisatoriska kunskap kan vara av två olika slag; implicit (tyst) respektive explicit (uttalad) 
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kunskap. En mycket viktig del av dokumentationsprocessen är en väl fungerande kun-
skapskartläggning inom organisationen, då det inte bara räcker att dokumentera, utan det 
ska även vara lätt att finna den information man söker. En kunskapskarta kan exempelvis 
vara i form av en konstruerad databas, som kan vara en guide till var den går att finna. Den 
ska visa vart man ska söka sig för att finna den person som besitter kunskapen om områ-
det. 

Kunskapsöverföring 

Sätten att överföra och ta emot kunskap skiljer sig åt beroende på vilken typ av kunskap det 
handlar om. Kunskap som är explicit kan med fördel representeras i dokumentform eller i 
databaser, medan däremot implicit kunskap kräver personlig kontakt. Tillit och förtroende 
är bärande fundament i kunskapsöverföring, tillsammans med en gemensam uppfattning 
kring organisationens mål och mening. Att ha en attityd till arbetet som gynnar kunskaps-
delning och att tala samma språk är viktiga aspekter, som resulterar i att både explicit och 
implicit kunskap kan användas optimalt inom en organisation (Davenport & Prusak, 2002). 

Robey, Ross och Boudreau (2002) har undersökt implementeringen av affärssystem, där 
det tydligt framgår att de företag som lyckats bäst är de som har satsat en stor del på ut-
bildning. Det är inte bara ny kunskap som skall läras in, utan också gammal kunskap som 
det skall vänjas av med. I rapporten skrivs det om samlat och stegvis lärande, där stegvis lä-
rande visar sig vara lättare än samlat lärande, då allt skall läras på samma gång. Men det är 
viktigt att se på hur uppdelningen av implementeringen kan ske. Två kunskapsbarriärer 
framgår i rapporten, där den ena gäller konfiguration, som visar på betydelsen av en noga 
utvald kärngrupp och den andra gäller assimilationsbarriärer, där intensiv utbildning för an-
ställda är mycket viktig. 

Ur tidigare forskning framgår att expertkunskap i form av konsulter är viktigt, men det är 
minst lika viktigt med kunskapsöverföring från konsulterna till dem som arbetar i företaget, 
vilket även detta konstaterar vikten med utbildning i den egna organisationen. Bland annat 
skriver Robey et al. (2002) att framgångsrika företag i dessa utbildningsfrågor begränsar sitt 
beroende av konsulter och använder mätningar för att säkra överföringen av extern kun-
skap till organisationen. Företag som hade mindre framgång i sin styrning av konsultrela-
tioner gjorde en eller två misstag; antingen var alltför beroende av konsulternas råd eller så 
misstrodde de dem. 

Den ökade globaliseringen och generationsväxlingen är två områden som ställer krav på 
kompetensöverföringen i företagen (Morhed et al., 2006). Konkurrenssituationen och kon-
kurrenternas ändrade förutsättningar beskrivs av Morhed et al. (2006) genom följande: 

Företag i allt fler branscher utsätts för en allt hårdare konkurrens oavsett om de arbetar 
på exportmarknaden eller på hemmamarknaden ... Det är en allvarlig missuppfattning 
om man tror att de nya länderna i den globala ekonomin bara kan konkurrera genom 
lågt avlönat och kvalificerat arbete. Lönenivån är förvisso betydligt lägre i dessa länder – 
och kan förväntas förbli det under många år – än i Sverige. Men utbildnings- och kom-
petensnivån är redan hög i de nya EU-länderna. I Indien finns ett stort utbud av högt 
utbildad och kompetent arbetskraft som redan idag utför kvalificerade uppgifter i den in-
ternationella ekonomin (Morhed et al., 2006, s. 9) 

Även nuvarande kompetenssituation och kommande förändring genom generationsväxling 
kommer att påverka arbetslivet kraftigt de närmaste åren. 
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Men globaliseringen innebär ändå en stor utmaning. Vi måste bli bättre på att anpassa 
oss till de nya förutsättningarna – det handlar både om att avveckla sådant som har för-
lorat sin konkurrenskraft och att utveckla nya produkter och produktionsmetoder som 
har framtiden för sig. Detta ställer stora krav på kompetens i den svenska arbetskraften 
... Vi kommer att få en rekordstor omsättning på arbetsmarknaden. Mellan år 2000 
och 2015 pensioneras närmare 40 procent av den svenska arbetsstyrkan. Motsvarande 
andel 1985-2000 var 25 procent. Hur ska kompetensöverföringen ske vid den kraftiga 
generationsväxlingen? Hur ska man överhuvudtaget kunna rekrytera tillräckligt med 
kompetent personal? (Morhed et al., 2006, s. 10) 

3.3.2 Användarnöjdhet 

Bergsjö och Malvius (2007) beskriver en modell för att mäta användarnöjdhet inom IS. 
Användarperspektivet glöms ofta bort till förmån för affärsstrategi och tekniska lösningar. 
Meningen med modellen är att identifiera variabler som påverkar användarnöjdhet av in-
formationshanteringssystem. 

Modellen är uppdelad i tre delar; 

• Systemkonstruktion - tillgång till uppdaterad och tillförlitlig information. 

• Informationshantering - informationshantering och teknik för informationskom-
munikation är faktorer som i hög grad påverkar produktiviteten i produktutveck-
ling. I komplicerade miljöer och med mängden data och komplexiteten i relationer 
gör organisationen beroende av ett effektivt IS. 

• Användarperspektiv - integration inom fyra områden (Wainwright & Warin 2004, i 
Bergsjö 2007); 

1) teknik 

2) system 

3) strategi 

4) organisation 

I stort sett ingen kraft läggs på utveckling av organisatorisk teori och praktik när det gäller 
implementation av integrerade IS. Eftersom det inte finns något, av industrin, accepterat 
sätt att mäta "performance" av informationshanteringen i systemkonstruktionsprocessen 
finns det en möjlighet att modellen för mätning av användarnöjdhet kan fylla detta gap. 

Bergsjö och Malvius (2007) har dels utarbetat modellen som en metod för att testa den som 
statistisk modell för att mäta användarnöjdhet, dels undersöka om det är troligt att det finns 
en koppling mellan användarnöjdhet och utförande av effektivt arbete med hjälp av IS. 
Modellen innehåller variabler, se figur 5, och effektivitetsindex som tros påverka användar-
nöjdhet av IS. 
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Figur 5 Modell av variabler för användarnöjdhet inom informationshantering (Bergsjö & Malvius, 2007, s.3). 

Ytterligare en modell med utgångspunkt från ett användarperspektiv för att söka mäta hur 
IS kan vara ett effektivt verktyg för en verksamhet, har utarbetats av Messner (2007). Mo-
dellen bygger på tidigare forskning av DeLone och McLean (2003) kring faktorer som gör 
informationshantering i IS framgångsrik, se figur 6. Messner (2007) pekar speciellt på bety-
delsen av system- och informationskvalitet i förhållande till de förutsättningar och möjlig-
heter som slutanvändaren har att påverka användning av IS och därmed den nytta som sy-
stemen ger i form av god service och effektivitet. 
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Figur 6 Relationer mellan kvalitet i information, system och service som har betydelse för användning och 
användarnöjdhet, vilket i sin tur leder till verksamhetsbidrag. D & M IS Success Model (Fritt ur DeLone & 
McLean, 2003). 
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Messner (2007) visar med sin modell (se figur 7) hur framgångsrika IS tar hänsyn till en 
mängd organisatoriska samt funktionella faktorer och relationerna mellan dessa faktorer är 
viktiga. Exempelvis resulterar systemanvändning inte i effektivitet om användningen görs 
felaktigt, i otillräcklig utsträckning eller om medarbetarna inte har rätta förutsättningarna 
för att använda IS på rätt sätt. 

De områden som Messners modell (2007) innefattar är hur slutanvändaren uppfattar an-
vändning av IS är: 

Marknadsinriktning, som beskrivs genom 

• Strategisk verksamhetsinriktning 

• Verksamhetsprocesser 

• Ledningsengagemang 

System inom verksamheten, som undersöks genom: 

• Processanpassning 

• Systemkvalitet 

• Informationskvalitet 

Slutanvändarnas kunskaper och möjligheter belyses genom följande indikatorer: 

• Kunskap om processerna, riktlinjer och systemanvändning 

• Supportkvalitet i form av dokumentation, utbildning och direkt support 

Slutanvändarnas acceptans och upplevelse av betydelse och samband: 

• Acceptans av systemen 

• Systemets relevans för arbetet 

Slutligen undersöks verksamhetsvinster med hjälp av: 

• Kundupplevelse 

• Nettoeffekter (bidrag till verksamheten) av systemanvändning, för individen och 
organisationen. 

Inom vår undersökning har vi valt att använda och inrikta oss mot tillämpliga delar av 
Messners (2007) modell, se figur 7 nedan. 
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Figur 7 En beskrivning över relationer mellan marknadsanpassning, systemförhållanden, slutanvändaren och 
vinster för verksamheten. Vidareutveckling av D & M IS Success model (Fritt ur Messner, 2007). Mörka cirk-
lar är områden som ingår som analysområden i denna undersökning. 

3.3.3 Sammanfattning - användarperspektivet 

Framgångsfaktorer inom användarperspektivet som de teoretiska bidragen lyfter fram rör 
IS-användarens yrkesroll och förutsättningar att utnyttja IS på ett sätt som gör IS till ett ef-
fektivt organisatoriskt verktyg. Inom användarperspektivet har vi även funnit att kunskaps-
hanteringen spelar en stor roll, såväl kunskapsdelning som kunskapsgenerering och doku-
mentation av kunskap är betydelsefulla komponenter. Användarnöjdhet är en drivkraft i 
teorin, som kan vara kopplat till att användarna inte har rätt förutsättningar för att använda 
IS på rätt sätt och den bli då en motkraft. Användarvänlighet är en drivkraft som kommer 
att bli ändå viktigare i framtiden. 

3.4 Teoretiska framgångsfaktorer 
I den teoretiska delen finns följande framgångsfaktorer beskrivna: IT-styrning, IS-strategi, 
IS-förmåga, IS/IT-arkitektur, IT-infrastruktur, processbeskrivning – IS, mätbara IT-
aktiviteter, utvärdering, utbildning, ”best practice”/”benchmarking”, kunskapshantering 
och support. 

Vilka är de teoretiska driv- och motkrafterna inom varje framgångsfaktor, med utgångs-
punkt i den teori som presenterats inom vår undersökning? 

IT-styrning 

Vilka drivkrafter finns med IT-styrning enligt teorin? I teorin hittar vi strategier och policy-
er, standardisering, IT-ledarskap och aktiv företagsledning inom IS/IT-området, informa-
tionssäkerhet, helhetsperspektiv, slutanvändare, strategisk IS-kompetens, spetskompetens 
inom IT, god styrning av IT och BI. (Bowen et al., 2007; Hoving, 2007; Gerth & Rothman, 
2007; Nolan & McFarlan, 2007; Raghupathi, 2007; Pearlson & Saunders, 2006). 

Affärssystemet i sig möjliggör bättre kontroll, bättre beslut, bättre insyn och möjlighet att 
öka konkurrenskraften (Benders et al., 2006). Implementering av affärssystem visar hur 
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man vill driva verksamheten, IS kan ligga till grund för strategiska beslut och möjliggöra 
nya vägar för verksamheten och öka konkurrenskraften och information är viktig, IS/IT 
kan ”outsourcas” till andra företag eller till och med andra länder, är det ändå viktigt att ha 
kvar en strategisk IS-kompetens (Hoving, 2007). 

Motkrafter som finns i teorin är att inte implementera och förankra sina strategier, otill-
räckliga och föråldrad IT, egenutvecklade system som ger felaktig information, att affärssy-
stemet uppfattas som en ordinär IT-lösning, svårighet att forma effektiv IT-styrning, ute-
bliven systematisk dialog med användarna, effekterna av globalisering där IS inte kan stå 
utanför utvecklingen och att se längre än ROI och att se helheten med värdeskapande 
IS/IT (Bowen et al., 2007; Hoving, 2007; Wood & Caldas, 2001; Nolan & McFarlan, 2005). 

IS-strategi 

Vilka drivkrafter finns i teorin för framgångsfaktorn IS-strategi? Verksamhets-, organisa-
tions- och IS-strategi bildar grunden för verksamheten, strategisk IS-kompetens, strategiska 
vägval, insikt om hur IT-styrning kan etableras, optimera sitt informationsflöde, informa-
tionsdelning, användarvänlighet, lättillgängligt och helhetsperspektiv. 

Motkrafter i teorin är att inte implementera IS/IT-strategier; “Strategy is great, plans are 
great, but they are of no use unless they are executed” (Hoving, 2007, s. 150) och egenut-
vecklade system (Hoving, 2007). 

IS-förmåga 

IS-förmåga definieras som ”… människorna, processerna, teknologin och leverantörerna 
som skapar värde … för en eller flera kunder” (författarnas översättning, Gerth & Roth-
man, 2007, s. 107). Drivkrafter kring IS-förmåga i teorin är hur IS förstås och är konkret 
uppbyggd för att hänga samman med affärsstrategin. IS-organisationen i ett företag har ka-
pacitet genom spetskompetens inom IT, egna tvärfunktionella IS-grupperingar (Gerth & 
Rothman, 2007) och verkligt effektivt informationsintag från hela verksamheten och strate-
gisk IS-kompetens, lägre strukturella kostnader, ökad innovation, väl utnyttjade informa-
tionstillgångar, smidighet hos verksamheter för att snabbt och säkert tillgodogöra sig in-
formation, kostnadseffektiva investeringar inom IS, analys, IT-ledarskap, "business intelli-
gence" (BI) och snabb integrering av IT-lösningar. 

Motkrafter är den sociala hotsituationen (Dillard & Yuthas, 2006) och globalisering (Gerth 
& Rothman, 2007; Morhed et al., 2006). 

IS/IT-arkitektur 

Vilka drivkrafter finns i teorin kring IS/IT-arkitektur? Arkitektoniska IT-val påverkar pre-
station, effektivitet och snabbhet (Gerth & Rothman, 2007; Glaser, 2006; Pearlson & 
Saunders, 2006; Raghupathi, 2007). 

Motkrafter i teorin är att en dålig arkitektur kan ödelägga en organisations möjlighet att 
uppnå det önskade värdet från dess IT-investering (Glaser, 2006). 

IT-infrastruktur 

Drivkrafter i teorin kring IT-infrastruktur är snabb integrering av IT-lösningar och adekvat 
IT-infrastruktur (Gerth & Rothman, 2007) och IT-infrastruktur är allting som stödjer flö-
det och informationsprocessen (Pearlson & Saunders, 2006). 
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Motkrafter i teorin är det gap som finns mellan elektroniskt arkiverad information och vad 
som faktiskt kan återvinnas (Sandkuhl et al., 2005). 

Processbeskrivning – IS 

Drivkrafter i teorin för processbeskrivning – IS är att rationalisera processer genom att eli-
minera onödiga aktiviteter, visualisera och effektivisera sina pågående aktiviteter och rikta 
in sig på processer som har störst effektiviseringspotential (Mattsson, 2002). Motkrafter i 
teorin finns inga. 

Mätbara IT-aktiviteter 

Vilka drivkrafter finns inom mätbara IT-aktiviteter inom teorin? God IT-styrning innebär 
strukturella och processuella mekanismer, där IT-aktiviteter kan göras mätbara, implemen-
tera IT-strategier och policyer och skapa handlingsplaner för att göra IT-användningen 
mätbar (Bowen et al., 2007), behov av att finna mätbara värden inom IS/IT (Raghupathi, 
2007). Motkrafter i teorin finns inga. 

Utvärdering 

Vad är driv- och motkrafter för utvärdering? I teorin hittar vi att genomföra internkontrol-
ler, att finna mätbara värden och att upprätthålla certifieringar samt efterlevnad av lagar och 
rekommendationer (Raghupathi, 2007). Vi hittar inga motkrafter i teorin. 

Utbildning 

Drivkrafter i teorin för utbildning är medvetande om hur IS förstås och är konkret upp-
byggd, förståelse kring hur IS kan användas, ha en uppfattning om medarbetarnas IS-
kunskap, utbildning i affärssystem, konsulter har expertkunskap, används affärssystem på 
rätt sätt, gap mellan funktionaliteter och vad användarna verkligen använder eller vet hur de 
skall användas och användarnöjdhet. 

Motkrafter i teorin är att automatisering kan bidra till lägre moral och arbetstillfredsställelse 
samt bidra till att anställda kan mista sin kunskap, affärssystem blir den naturliga bäraren av 
information och etablerade samarbetsformer byts ut mot andra processer och former, gap 
mellan vad företag implementerar och vad forskare antar är verkligheten, Ny kunskap skall 
läras in och gammal kunskap skall vänjas av, Kunskapsöverföring från konsulter, beroende 
av konsulternas råd, misstro konsulternas råd, användning av IS görs felaktigt, användning 
av IS görs otillräckligt och användarna har inte rätt förutsättningar för att använda IS på 
rätt sätt (Bergsjö & Malvius, 2007; Gerth & Rothman, 2007; Nolan & McFarlan, 2005; Ro-
bey et al., 2002). 

”Best practice”/”benchmarking” 

Vad är drivkrafter för en bra ”best practice”/”benchmarking”? I teorin tar man upp sam-
arbete i olika former, tvärfunktionella IS-grupperingar och att ta till sig ”best practice” 
(Hoving, 2007). I teorin hittar vi inga motkrafter. 

Kunskapshantering 

Vilka är drivkrafterna för en kunskapshantering? I teorin är det att prestigelös och pragma-
tisk kunskapshantering kan ge viktiga bidrag (Hoving, 2007), ogripbara tillgångar – ofta 
knutna till medarbetarna – är svåra att förnya, ha en attityd till arbetet som gynnar kun-
skapsdelning och att tala samma språk, lätt att finna den information man söker, förmedla 
sin kunskap, effektivt ta vara på kunskapen, finna den person som besitter kunskapen, ef-
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fektiv kunskapsleverans, göra obligatorisk kunskap tillgänglig för alla inom organisationen, 
väl fungerande kunskapskartläggning, explicit kunskap kan med fördel representeras i do-
kumentform (Davenport & Prusak, 2002), dåliga IT-verktyg resulterar i ineffektiv informa-
tionssökning, ökad globalisering (Gerth & Rothman, 2007; Morhed et al., 2006) och gene-
rationsväxling (Morhed et al., 2006) ställer krav på kompetensöverföring. 

Motkrafterna i teorin är implicit kunskap kräver personlig kontakt, tillit och förtroende är 
bärande fundament i kunskapsöverföring (Davenport & Prusak, 2002) samt att ogripbara 
tillgångar – ofta knutna till medarbetarna – är svåra att förnya (Nolan & McFarlan, 2005). 

Support 

I teorin hittar vi drivkraften supportkvalitet i form av dokumentation, utbildning och direkt 
support för framgångsfaktorn support (Messner, 2007). Ingen motkraft finns i teorin. 

4 Metod 
I vår undersökning är vi intresserade av att beskriva och kartlägga en organisations infor-
mationsförsörjning i förhållande till dess strategi, övergripande mål och användare av in-
formationssystem. 

Tidigare forskning pekar mot hur en effektiv informationshantering bör avspegla sig i före-
tagets processer och system som stödjer verksamheten. Inom vår undersökning belyser vi 
ett företags verksamhets-, organisations- och IS-strategi enligt de definitioner som Pearlson 
och Saunders (2006) anger. Kartläggningen och undersökningen av IS knyter an till de stra-
tegier som verksamheten har för affärsidkande, organisationens uppbyggnad och hur IS 
används. Dessa strategier bildar grunden för hur företag och dess medarbetare agerar (Pe-
arlson & Saunders, 2006). Vi väljer här att anlägga ett systemsynsätt (Arbnor & Bjerke, 
2004) i vårt arbete. Detta innebär att vi vill undersöka hur de organisatoriska systemen – 
som i vårt fall rör ledningen, processerna och användarna - arbetar samman mot verksam-
hetens mål. Systemsynsättet fokuserar på ändamålsenlighet med betoning på helhetsper-
spektiv, vilket kan nås genom beskrivning och förklaring av system som existerar i verk-
samheter (Arbnor & Bjerke, 2004). 

För att närma oss de frågeställningar som finns kring informationslogistik i processerna 
inom företaget har vi inriktat oss på forskningssynsätt som kan ge oss ett helhetsperspektiv 
och förståelse av dessa befintliga system. Systemdefinition enligt Arbnor och Bjerke (2004) 
är att en verksamhet utgör en helhet av olika system, vars medlemmars subjektiva uppfatt-
ningar genom forskningen görs objektivt tillgängliga. De frågor vi sökt svar på har sin 
grund i kartläggning och belysning ur olika perspektiv av de system som används och hur 
dessa sedan strålar samman till en helhet, som utgör företagets IS. Vi har därför genomfört 
vår undersökning med utgångspunkt i ett övergripande systemsynsätt, i enlighet med den 
beskrivning som Arbnor och Bjerke (2004) ger. Systemsynsättets grund ligger i antagandet 
att helheten av system ger oss en annorlunda och avvikande bild och förståelse av verklig-
heten, vilket enbart summan av delsystemen inte kan visa. Denna synergi kan bli tydlig vid 
undersökningar av större sammanhang som till exempel ett företags samlade IS och ge 
grund för en systemanalys. 

Inom ramen för systemanalys undersöks systemrelationer; hur de verkliga relationerna ser 
ut mellan komponenter och i förhållande till den helhet som systemen ingår i. Systemsyn-
sättets hermeneutiska ansats tolkar subjektiva bilder som hämtas ur en undersökningsmiljö 
- till exempel utsagor i intervjuer - och söker beskriva och göra dessa bilder eller uppfatt-
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ningar tillgängliga på ett objektivt sätt (Arbnor & Bjerke, 2004). För vår del handlar det om 
genomförda intervjuer med personer med nyckelfunktioner som har kunskap och erfaren-
het av arbete inom organisationens IS tillsammans med en enkätundersökning bland slut-
användare. Därefter tolkades denna empiri i ljuset av teorier inom området, för att slutligen 
söka finna samband, relationer och drivkrafter som finns inom verksamhetens IS-
användning. Systemsynsättet spårar drivkrafter - indikatorer - bakom ett ändamålsenligt an-
vändande av verksamhetssystem. Detta i sin tur leder till en sammantagen effekt som inte 
är tidsbestämd inom systemet organisationen – finalitet. Studier som har fokus på samband 
kräver kontakt med de system som undersöks och bär på det viset alltid spår av induktion. 
Induktion innebär att forskningen utgår från allmänna, teoretiska antaganden och undersö-
ker dessa i exempelvis en organisation, för att sedan återgå till teoretiska ställningstaganden. 
I realiteten betyder detta att forskaren är i rörelse mellan teori och subjektiva respektive ob-
jektiva uppfattningar under forskningsprocessen och bygger generaliserande kunskap ur 
den enskilda situationen som råder i studieobjektet (Arbnor & Bjerke, 2004). Vår under-
sökning har en strävan att genom systemsynsättets visualisering av relationer inom informa-
tionshanteringen också finna förslag till effektivisering, med stöd av tidigare forskning 
inom området. Hos Mattsson (2002) finner vi stöd för kartläggning av befintliga processer 
som bär med sig kännedom och förståelse kring helhetsperspektivet. De inneboende rela-
tionerna mellan enheter och funktioner blir tydliga och kan utgöra en grund för effektivise-
ring (Mattsson, 2002). 

Vi har använt ett problemorienterat angreppssätt och kombinerat ett flertal metoder för da-
tainsamling, som vi uppfattat gett en god grund för vår undersökning. Bell (2006) anger att 
beskrivningar kring ett fenomen - där problemet ger upphov till ett antal frågeställningar - 
kan formas och fokuseras efter litteraturstudier. Därefter kan primärkällorna bearbetas, det 
vill säga att forskaren tar sig an, analyserar och diskuterar den empiri som undersökningen 
ger. 

Litteraturstudier är viktigt menar Hart (1998, i Bell, 2006) av följande skäl: 

utan en sådan kommer man inte att få någon förståelse för det tema man valt, inte någon 
bild av vad som redan gjorts på området, hur detta har utforskats och vilka de viktigaste 
frågeställningarna är. I det projekt man genomför förväntas det att man visar att man be-
sitter kunskap om tidigare forskning i ämnet. Det innebär att man ska visa att man har 
insikter om såväl huvudsakliga teorier på området, hur de utvecklats och hur de tilläm-
pats som den kritik som riktats mot olika arbeten inom ämnesområdet. (Hart, 1998, i 
Bell, 2006, s.1) 

Slutligen har vi användarperspektivet som en viktig del av vår uppsats och här har vi fångat 
användarnas inställning till IS genom en enkätundersökning. Bell (2006) menar man under 
inledningsfasen måste fundera över presentation och förklaring av syfte med undersök-
ningen, att urvalet är representativt, formuleringar och slutligen hur svaren ska analyseras. 
Speciellt viktigt blir det då att tidigt i undersökningen kategorisera och strukturera inför 
analys av den empiri som kommer fram. De delar som utgör vår undersökningsstruktur är 
lednings-, process- respektive användarperspektiv, vilket betyder att dessa delar är de över-
gripande teman vi har fokuserat på. Inom varje perspektiv presenterar vi teoretiska model-
ler tillsammans med de driv- respektive motkrafter som fångats inom litteraturen och bildar 
underlag för analys. 

Det kan av olika anledningar finnas osäkerhet vid insamlandet av information (Patel & Da-
vidson, 1994). Detta ställer krav på att vi försäkrar oss om att vi vet vad vi gör, vi måste 
veta att vi undersöker det vi avser att undersöka och därmed ger undersökningen en god 



 

 25

validitet. Samtidigt måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, vi måste veta att vi har 
god reliabilitet. Inom ramen för systemsynsättet förklarar Arbnor och Bjerke (2004) sam-
banden mellan teori, definitioner och hur de tillsammans belyser en verklighet är beroende 
av undersökningsområdets förutsättningar. De uppfattningar och meningar som råder 
inom den verksamhet som undersöks sätter gränserna för bedömning av validiteten. Detta 
sker utifrån kännedom om vilka förhållanden som råder tillsammans med intentionerna i 
en undersökning med systemsynsätt, som är att få en verksamhetseffekt genom undersök-
ningsresultaten. Detta utgör en verklig och avgörande validitetskontroll, menar Arbnor och 
Bjerke (2004). Det är vår ambition att genom denna undersökning ge en valid bild av in-
formationsförsörjningen vid Företaget, som kan ligga till grund för verksamhetens arbete 
med IS/IT i framtiden. Systemsynsättet har en pragmatisk inställning till reliabilitet och in-
tresset riktar sig i första hand mot de nyvunna insikterna och hur kunskapen kan bli an-
vändbar såväl inom studieobjektet som inom undersökningsområdet generellt sett, exem-
pelvis genom en vägledande analysmodell (Arbnor & Bjerke, 2004). 

4.1 Tillvägagångssätt 
Datainsamlingen för vår undersökning är resultatet av en kombination av flera tekniker, för 
att kunna få underlag till de tre perspektiven vi valt för vår undersökning. Alla tre perspek-
tiven kräver intervjuer av nyckelpersoner samt litteraturstudier. Lednings- och processper-
spektiven kräver även genomgång av strategiska dokument och användarperspektivet en 
enkätundersökning som mäter användarnöjdheten med IS. Detta innebär att undersök-
ningens empiri samlats in på såväl kvalitativt sätt genom intervjuer och verksamhetsdoku-
ment, som kvantitativt sätt via enkäter. Empirin har sedan blivit föremål för vår tolkning. 

4.1.1 Intervjuer 

För vår undersökning bekantar vi oss med undersökningsområdet genom öppna intervjuer 
med personer som har nyckelfunktioner inom Företaget. Dessa funktioner representerar 
Företagets ledningsgrupp, verksamhetens stödfunktioner samt underhåll med kunskaper 
inom produktionssystemen. Från ledningsgruppen kan verksamhetens strategiska inrikt-
ning, organisationens övergripande form och målarbete beskrivas. Ur stödfunktionernas 
verksamhet hämtas kunskap om processer och kvalitetsarbete inom Företaget. Användar-
perspektivet hämtar vi från olika funktioner inom produktionsledet. Dessa befattningsha-
vare torde ha kännedom om hur IS är utformade och samverkar. 

De intervjuer som genomförs inom denna undersökning struktureras inte enligt något i 
förväg fastställt frågeformulär, utan kan betraktas som fokuserade intervjuer enligt den be-
skrivning som Bell (2006) ger. Fokuserade intervjuer bygger på att respondenten ges möj-
lighet att uttrycka sig fritt och klä sina funderingar och tankar i ord inom de perspektiv som 
undersökningen baseras på; lednings-, process- och användarperspektiven, möjligen med 
ett antal frågor som introduktion till respektive område. Bell (2006) tar upp etiska frågor i 
samband med intervjuer och menar att man har ett ansvar för att förklara för responden-
terna vad undersökningen handlar om, varför man vill intervjua dem, vilken typ av frågor 
som ska ställas och vad man ska göra med den information man får fram. Det handlar om 
en mycket subjektiv teknik och därför är också risken för skevheter stor, menar Bell (2006). 
Detta betyder att vi måste vara uppmärksamma på hur vi tolkar den empiri vi fångar och 
att vi är noga med att betrakta vår empiri ur flera vinklar. Vi är medvetna om att vi har en 
tämligen omfattande förförståelse och kännedom om Företaget, eftersom vi tidigare har 
genomfört flera undersökningar där. 
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De nyckelpersoner som har intervjuats är valda genom en förförståelse av en av gruppens 
medlemmar, som arbetar på det företag som vi valt att studera. Vid intervjuerna har dessa 
respondenter fått frågan om anonymitet eller ej samt om de vill läsa igenom och godkänna 
texterna från intervjuerna. Ingen kräver anonymitet, men en av respondenterna har önskat 
läsa och godkänna den slutliga texten från intervjun, vilket också gjordes. Alla intervjuer har 
genomförts av denna uppsats författare tillsammans, där var och en gjorde sina anteckning-
ar, som sedan sattes samman till en helhet. 

4.1.2 Dokumentgenomgång 

Vi har fått ta del av de processbeskrivningar som Företaget har tagit fram samt annat stra-
tegiskt material, genom tillgång till Företagets dokumentation, exempelvis processbeskriv-
ningar som hämtas ur Företagets ledningssystem. Detta ger oss en bild av nuläget och hur 
IS formats vid Företaget. En del av dokumentationen är utvald med hjälp av förförståelsen 
av Företaget, medan tips på annan dokumentation har framkommit vid intervjuerna. Före-
tagets intranät har till stor del försett oss med en stor mängd verksamhetsdokument, såväl 
affärsområdesövergripande som företagsanknuten, vilken används empiriskt i undersök-
ningen. 

4.1.3 Litteraturstudier 

Parallellt med att vi bekantat oss med undersökningsområdet har litteraturstudier genom-
förts, som hjälpt oss konkretisera verksamhetens IS. För detta arbete har vi använt en stor 
del av den litteratur som anknyter till informationslogistik samt relevant forskning genom 
vetenskapliga artiklar i ämnet. Inför undersökningen har vi sökt litteratur/artiklar om 
IS/IT-arkitektur och IT-infrastruktur, SCM (Supply Chain Management) och IS/IT-
ledning beträffande informationssystem. Därigenom har vi funnit vägen till de olika per-
spektiv som belyses i undersökningen. 

4.1.4 Enkätundersökning 

Användarperspektivet är ett intressant område och viktigt för förståelsen hur företagsled-
ningen når ut med mål och strategier. Förutom intervjuerna har vi valt att få bredden på 
användarnöjdheten genom en enkätundersökning. Ursprungligen kommer underlaget för 
vår enkät från undersökningar som genomförts av Bergsjö och Malvius (2007) samt Mess-
ner (2007), vilka båda arbetats fram som underlag för undersökningar inom bankvärlden. 
Bergsjö och Malvius (2007) enkät har därefter gjorts om för att passa fordonsindustrin och 
nu har vi anpassat och framför allt använt delar av det ursprungliga materialet som rör an-
vändarperspektivet för vår undersökning. Det enkätunderlag som hämtats från Messner 
(2007) har också minskats i omfattning inom varje separat del, men täcker fortfarande i till-
lämpliga delar de ursprungliga framgångsfaktorerna som anges, se figur 7. 

Under diskussionen inför urvalet av respondenter för enkäten, kom vi fram till att lämna 
verksamhetens administration utanför undersökningen och inrikta oss på produktionen. 
Det innebar att enkäten har skickats ut till 152 operatörer, 43 ingenjö-
rer/chefer/arbetsledare inom produktionen och 19 konstruktörer/ingenjörer på under-
hållssidan, vilket representerar samtliga anställda vid Företaget inom dessa yrkeskategorier. 
Utskicket är gjort via e-post med ett inledande presentationsbrev, där fullständig anonymi-
tet garanterades, vilket i praktiken innebar att alla fick skriva ut enkäten, fylla i och returne-
ra den till oss via internpost. I brevet framgick även att deltagande i undersökningen var 
helt frivillig. Vid utskicket upptäcktes att 13 personer inom yrkeskategorin operatörer inte 
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hade någon e-postadress, vilket betyder att dessa inte får chansen att svara på enkäten och 
vårt urval begränsades av denna anledning till 139 operatörer. En vecka efter sista dagen för 
att besvara enkäten, har en påminnelse sänts ut. I samband med denna påminnelse har olika 
skiftlag besökts personligen vid arbetsplatsträffar, i syfte att informera kring och dela ut 
färdiga pappersexemplar av enkäten. Förhoppningen med detta var att förbättra svarsfre-
kvensen. Denna kombinerade insats med personlig kommunikation och påminnelse via e-
post är i linje med de råd Bell (2006) ger, där det så långt möjligt krävs olika ansträngningar 
för att motivera respondenterna att besvara enkäten. 

Enkäterna utformades som påståenden vilka respondenterna kunde ange i vilken grad de 
upplever dessa överensstämmer enligt en Likertskala (Denscombe, 2000) med fem alterna-
tiv där: 1=överenstämmer inte alls 2=överensstämmer något, 3=har ingen åsikt, 
4=överensstämmer ganska bra och 5=överensstämmer helt. Inom skalan gavs responden-
terna en möjlighet att ange om han eller hon inte hade någon åsikt kring påståendet, medan 
alternativet att ange om man arbetar inom aktuellt system eller inte placerats utanför skalan. 
Skalans värden som gränsar yttersta värdena har medvetet gets en tämligen vag karaktär där 
gränserna mellan alternativen inte är definitiva, för att om möjligt locka till vilja att ta ställ-
ning till respektive påstående. Enkäten avslutades med tre öppna frågor, där respondenter-
na mer öppet kunde ange synpunkter på informationsförsörjning och informationshanter-
ing. Svaren på dessa frågor, som hörde mer till uppdraget vi fått och inte var relevanta för 
uppsatsen, lämnas till uppdragsgivaren för intern bearbetning om så är önskvärt. Anonymi-
teten är även här garanterad genom att enkäterna inte lämnas över i original, utan en utskri-
ven sammanställning med respondenternas svar lämnas till representant för Företaget. En 
anställd vid Företaget har testat enkäten och lämnat synpunkter, som vi tagit till oss och 
enkäten omarbetades till viss del inför slutligt utskick. 

4.2 Källkritik 
Inom vår undersökning använder vi en stor del företagsspecifik dokumentation, såväl i 
pappersform som web- och intranätbaserad. Denscombe (2000) menar att det finns nack-
delar med forskning som baseras på skriftliga källor. Exempelvis handlar det om källans 
trovärdighet och vilka sociala konstruktioner som finns inom den undersökta verksamhe-
ten (Denscombe, 2000). Detta tillsammans med att en av författarna till denna uppsats ar-
betar vid Företaget, formar vår förförståelse inför uppgiften på flera vis. Dels visar detta sig 
i tillgång till och tolkning av företagets ledningssystem och interna skriftliga källor, dels när 
det gäller möjlighet att finna respondenter som kunde ge oss empiri till vår undersökning. 
Våra respondenter har valts genom ett subjektivt urval (Denscombe, 2000), vilket innebär 
att vi har kännedom och kunskap om den organisation där undersökningen genomförts 
och vilka funktioner som har kännedom om de IS-förhållandens som vi undersökt. Samti-
digt har vi också haft en naturlig tillgänglighet till organisationen. Risker med denna för-
förståelse kan vara att förutfattade meningar kan spegla presentation och tolkning under 
arbetets gång. Denna effekt försöker vi motverka genom att två av författarna till denna 
uppsats inte har någon anknytning till Företaget. Det faktum att Företaget byter ägare un-
der tiden vår undersökning fortgår kan också inverka på flera sätt, vilket vi måste bära med 
oss genom datainsamlings- och analysfasen. 

4.2.1 Intervjuer 

Vår intention har varit att ge en nulägesbild av informationshantering i relation till verk-
samhetsstyrning, processer och användare - i en tid med stor förändring inom verksamhe-
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ten. Förändringar kan uppträda inom företagskultur, verksamhetsfokus och ledningsstrate-
gi, vilket vi måste vara medvetna och uppmärksamma kring. De befattningshavare vi har 
intervjuat bär med sig dessa förebud om förändring, en känsla av att vara "mitt emellan", 
vilket kan göra att de omedvetet har haft olika perspektiv när de besvarat frågor och be-
skrivit systemrelationer inom verksamheten. 

4.2.2 Enkäter 

Det finns olika risker med enkätundersökningar, som kan påverka användbarheten och 
analysen (Bell, 2006). Först gäller det bortfall där respondenterna inte svarar och sedan 
finns det interna bortfallet då en eller flera frågor inte besvarats. Även om svarsfrekvensen 
är acceptabel, kan bortfallet vara så omfattande att material som rör vissa frågor i under-
sökningen inte kan användas vid en statistisk bearbetning. Tolkningen av en enkätunder-
sökning, där svarsfrekvensen är låg riskerar att bli skev (Bell, 2006). Stukát (1993) framhål-
ler att inte finns någon exakt regel, som talar om vid vilken punkt bortfallet hindrar att en 
analys eller tolkning kan genomföras, utan varje undersökning är unik och de förutsättning-
ar som gäller vid just det tillfället styr svarsfrekvens och tillförlitligheten i undersökningen. 

När vi analyserat bortfallet inom vår enkätundersökning fann vi ett antal faktorer, som kan 
ha inverkat negativt och bidragit till en relativt låg svarsfrekvens. Vi kan anta att det ägarby-
te som skett under tiden vår undersökning pågått kan ha inverkat, genom att osäkerheten 
hos medarbetarna blivit en betydande faktor på olika sätt; dels finns oro för hur verksam-
heten ska organiseras, dels kan det individuellt finnas frågetecken kring den egna arbetssi-
tuationen. Vår enkät sändes dessutom ut under en hektisk period inför ett planerat under-
hållsstopp inom verksamheten, vilket betyder att de vardagliga arbetsrutinerna, till exempel 
att använda intranätet eller kommunicera med hjälp av e-post, under denna period till stor 
del eller helt ersatts av andra arbetsuppgifter. Även det faktum att vi inte haft kännedom 
om i vilken utsträckning operatörerna vid de olika avdelningarna inom företaget arbetar 
med SAP är ytterligare en faktor, som bidragit till en låg svarsfrekvens för denna yrkeskate-
gori. Sammantaget upplever vi att svarsfrekvensen för vår enkät - totalt sett - inte är till-
räckligt omfattande för att utgöra den empiri som vi hade önskat för att kunna göra en mer 
generaliserande tolkning. 

Eftersom vi vänt oss till tre olika yrkesgrupper med enkäten (ingenjörer/chef/arbetsledare 
inom produktionen, konstruktörer/ingenjörer samt operatörer) fanns ändå möjlighet att 
statistiskt bearbeta denna empiri. För ingenjörs-/chefs-/arbetsledargruppen är svarsfre-
kvensen 37 % och för konstruktörerna 51 %, vilket vi upplever ger en relativt stabil grund 
för analys. Operatörsgruppens svarsfrekvens blev 20 % totalt sett, vilket vi upplever är en 
låg siffra. Men antalet besvarade enkäter (28st) utgör en mängd information, som vi väljer 
att använda i samma utsträckning som för övriga grupper. Detta innebär att vi över lag har 
inriktat oss på jämförelser mellan yrkeskategorierna i våra tolkningar, vilket vi menar är vik-
tigt ur ett användarperspektiv och hänger samman med de uppfattningar och förutsättning-
ar som olika grupper inom företaget har i användning av IS. Vid vissa frågeställningar har 
vi valt att lägga samman samtliga yrkeskategorier inom respektive svarsalternativ, för att yt-
terligare visualisera enkätsvaren. 

Vår enkätundersökning bygger på två olika källor, från tidigare framtagna enkäter (Bergsjö 
& Malvius, 2007 samt Messner, 2007), där språket och relevansen av frågorna har om- och 
bearbetats i en anpassning inför denna undersökning. Båda modellerna har fokus på an-
vändaren som en betydelsefull del i verksamheten, de förutsättningar som ges medarbeta-
ren och hur nöjd denne är med de system som används. En risk finns fortsatt att frågor kan 
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missförstås och risken finns alltid att respondenterna fyller i fel svarsalternativ, exempelvis 
fel yrke eller avdelning. Detta är något vi måste ha i åtanke vid analysen. 

Presentation – undersökningsresultat och praktiska implikationer 

Ett betydelsefullt mått på reliabilitet och validitet inom systemsynsättet är att undersök-
ningens resultat och praktiska implikationer förs tillbaka till studieobjektet och – helt eller 
delvis – kommer till användning där. När återföringen görs finns möjlighet att tillsammans 
med studieobjektets representanter diskutera undersökningens genomförande och de empi-
riska bidragen i förhållande till teoretiska infallsvinklar. Vid möte med verksamhetsrepre-
sentanter kan också ett fortsatt arbete utifrån konkreta förslag visa in på nya vägar. Vid vår 
presentation i Företaget framkom flera synpunkter och infallsvinklar från företagsrepresen-
tanterna. Dessa redovisas under rubriken 8.1 Reflektion från företaget. 

5 Studieobjekt 
I vår undersökning är vi intresserade av att beskriva och kartlägga ett företags informa-
tionssystem i förhållande till Företagets övergripande mål. Detta har vi fått möjligheten till 
på en petrokemisk industri. Företaget har 360 anställda och omsätter årligen 2 356 MSEK. 
Företaget ingår i en större koncern, som består av flera affärsområden. Inom det affärsom-
råde det aktuella företaget ingår, finns flera produktionsanläggningar samt ett huvudkontor 
för två av produktionsanläggningarna, varav den ena är det företag vi genomför vår under-
sökning inom. Produktionsanläggningarna finns i två länder och huvudkontoret ligger i 
samma land som en av produktionsanläggningarna, det vill säga inte i samma land som det 
företag som vi skall studera, förhållandet är illustrerat i figur 8. 

 

Figur 8 Företagets organisationsstruktur. 
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Hela affärsområdet blev den 1 februari 2008 uppköpt av en annan koncern, som även de 
består av flera affärsområden. Den nya koncernen har redan 9 produktionsanläggningar 
inom det aktuella affärsområdet. De nya ägarna bildar en enhet som kallas site Scandinavia, 
där den svenska produktionsanläggningen, som vi studerar kommer att ingå. Fortsatt gäller 
att huvudkontoret för site Scandinavia inte kommer att ligga i Sverige. 

Värt att nämnas är att det företag som vi studerar producerar endast råmaterial för annan 
tillverkande industri, vilket betyder att produktmixen består enbart av ett fåtal produkter, 
men ändå av ett antal produktionssteg. Det aktuella företaget består av tre produktionssteg, 
där tillverkningsprocessen är helt skiftande vid de olika enheterna. 

Vid företaget finns förutom produktionen ett antal stödfunktioner: 

• Underhållsavdelningar; mekanisk verkstad, svetsverkstad, instrumentering, el och 
konstruktion 

• Administration; företagsadministration, ekonomi, personal, information, IS/IT, 
kvalitet, inköp och kontorsservice 

• Marknad och logistik 

• Hälsa, miljö och säkerhet 

• Laboratorium 

Underhållsavdelningarna ingår i ett partnerskap med ett underhållsföretag samt andra till-
verkande företag i regionen. IS/IT-avdelningens supportfunktion är ”outsourcad”, men på 
den aktuella produktionsanläggningen finns två medarbetare inom IS/IT, som ansvarar för 
nätverk och utveckling inom de administrativa systemen och denna del är inte ”outsour-
cad”. En av dessa medarbetare är IS/IT-chefen, som rapporterar till ekonomichefen på Fö-
retaget. Marknad och logistik ingår i en annan enhet och styrs inte av företagsledningen i 
det aktuella företaget, utan ingår i den enhet som kallas ”Business”, som styrs från ledning-
en i affärsområdet. Eftersom ett ägarbyte sker efter att vi har påbörjat vårt arbete vid Före-
taget, så utgår vi än så länge ifrån företagets tidigare formuleringar kring övergripande stra-
tegier och mål, som gäller för hela affärsområdet. 

Företaget har som övergripande strategi en mission: 

Skapa ett mer livskraftigt samhälle genom att utveckla naturtillgångar och produkter på 
ett nyskapande och effektivt sätt. 

Under missionen finns en vision; 

Vara den föredragna och hållbara leverantören av lut och vinylprodukter. 

Det finns ett antal värderingar som visar på vilket sätt Företaget skall jobba; 

Mod, respekt, samarbete, målinriktning och framsynthet. 

Utöver den övergripande strategin skapas varje år en långsiktig affärsplan – ”Business 
Plan”. Denna plan innehåller strategiska mål, strategi för att nå dessa och nyckelutmaning-
ar. 
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Efter att ”Business Plan” har blivit godkänd av huvudkontoret varje år, publiceras planen 
på Företagets intranät och de nyckelutmaningar (Key Performance Indicators, KPI:er) som 
ingår i ”Business Plan” visualiseras i företagets ledningssystem QLM. 

Varje medarbetare genomför varje år ett mål- och utvecklingssamtal med sin närmaste chef 
och de mål som tas fram skall rikta sig mot de TPU-mål (närmare beskrivning av TPU 
finns i kapitel 5, under ledningsperspektivet) och avdelningsmål som har satts vid den aktu-
ella avdelningen. TPU-målen i sig riktar sig emot avdelningsmålen, som i sin tur skall rikta 
sig emot målen i ”Business Plan”. 

I instruktionen för företagsledningens ansvar på Företaget framgår följande: 

Företagsledningen ansvarar för hantering och förbättring av ledningssystemet. 

Ledningsgruppens medlemmar har möjlighet att yttra sig i alla frågor och deltar i de beslut 
som fattas. 

Ansvarig för besluten i ledningsgruppen är företagets VD. 

I företagsledningens ansvar ingår bland annat att: 

• utforma policy och ramar för hur kvalitetsverksamheten skall bedrivas 

• följa upp företagets mål 

• svara för att tillräckliga resurser finns för att uppfylla satta mål 

• genomföra ledningens genomgång 

Ledningsgruppens sammansättning 

• Verkställande direktör 

• Ekonomichef 

• Personalchef 

• Informationschef 

• Avdelningscheferna för samtliga (tre) produktionsanläggningarna 

• Underhållschef 

5.1 Relationer inom koncernen 
Företaget rapporterar till huvudkontoret för produktionsanläggningarna i Skandinavien 
som ingår som en del av ett av koncernens affärsområden. 

Ledningen för affärsområdet ger ramar för resursförbrukning till Företaget där vår under-
sökning genomförs. Detta sker inom processen Värdebaserat Ledarskap, som innebär att se 
till att Företaget är ett värdeskapande företag med fokus på förbättringar. Företaget skall 
utveckla och följa upp en affärsplan som infriar affärsidén och uppnå de mål som är satta i 
strategin från ledningen i affärsområdet. 
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Affärsområdet ansvarar för produktionsplanering, inköp av råvaror, tillsatskemikalier och 
emballage till produktionsanläggningarna samt marknadsföring, försäljning och transporter 
av det undersökta Företagets produkter. 

5.2  Affärssystem 
Företaget har SAP R3 installerat. SAP är en av världens mest använda och installerade af-
färssystem med mängder av moduler, av vilka Företaget har valt att använda PM - under-
håll, MM - Inköp, PP - Produktion, SD - Logistik och FI/CO - Finans. Företagets andra 
system föder SAP med information samt får tillbaka information, genom filöverföring. 

5.3 Ledningssystem 
QualiWare Lifecycle Manager (QLM) är den ledande programvaran för verksamhetsutveck-
ling och verksamhetsarkitektur på den svenska marknaden. QualiWare är också vald av 
Verva, verket för förvaltningsutveckling, som officiell leverantör till offentlig förvaltning. 

QLM ger stöd för att arbeta enligt olika verksamhetsarkitekturramverk och t ex beskriva 
och dokumentera; 

• Strategi och mål 

• Processer och arbetsflöden 

• Organisation 

• Begrepps-, informations- och datamodeller 

• Informationssystem och samband mellan dessa 

• Teknisk infrastruktur 

Beskrivningen kan göras på olika abstraktionsnivåer med spårbarhet mellan de olika model-
lerna. 

QualiWare HTML Converter är ett verktyg för att publicera informationen i QLM:s reposi-
tory på t ex ett intranät. 

Export från och import till QLM:s databas sker via något av de gränssnitt som QLM er-
bjuder; 

• Integration med relationsdatabaser via QLM:s ODBC gränssnitt 

• Integration med andra system via XML 

• Integration via annat väl definierat och strukturerat format 

Företaget använder QLM för att mäta verksamhetens konkreta resultat genom KPI:er och 
bygga modeller för att visualisera och beskriva verksamheten, såsom processer, organisa-
tion, mål och strategier mm. Systemet har gett Företaget möjlighet till att utveckla och 
genomföra affärsprocesser och styrning samt etablera och driva kvalitetssystem. 

QLM innehåller flera delar i systemet som inte används av Företaget, exempelvis doku-
menthantering, riskhantering och IT-implementation och integrering. 
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5.4 Övriga system 
Inom företaget används även många andra system vid sidan om affärssystemet SAP och 
QLM. Några är Domino.Doc, intranät, Aspen, Synergi, HR-plus, Flex etc. För att kunna se 
förbättringspotentialer i informationsförsörjningen, krävs en kartläggning. 

 

5.5 Förbättringsarbete med hjälp av TPU 
Företagets ledningssystem bygger bland annat på systemet TPU (Totalt Produktivt Under-
håll), som är den svenska översättningen av TPM (Total Productive Maintenance), vilket ti-
digare undersökts av Neergaard-Möller, Nilsson och Nilsson (2007). TPM bygger på ob-
servationer av FU (förebyggande underhåll) och de viktigaste kännetecknen är: Aktiviteter 
för att maximera utrustningens effektivitet, självständigt underhåll av operatörer och före-
tagsledda aktiviteter i små grupper. TPM har i Sverige fått betydelsen Total Process Mana-
gement och består då av kvalitativ helhet genom leveranser, ekonomi, produktivitet, säker-
het och miljö samt motivation. När TPU introducerades i Sverige visade det sig att en viss 
form av anpassning fick ske, såväl till de förhållanden som råder inom enskilda företag som 
till den svenska kulturen. Den första svenska översättningen av litteratur om TPU kom 
1992. Den svenska modellen beskrivs i Introduktion till TPM Totalt Produktivt Underhåll 
och består av tre byggstenar: Uppföljningar av driftstörningar, operatörsunderhåll och för-
bättringsgrupper (Nakajima, 1992, i Neergaard-Möller et al., 2007). 

Förändringsarbetet på Företaget initierades 1994 och startade med tre pilotprojekt året där-
efter. 1997 fattades beslut om implementering av TPU i hela verksamheten vid Företaget 
(tre fabriker samt administration) och extern konsult anlitades. Konsulten har varit närva-
rande som resurs i organisationen under förändringsarbetet och lämnade en slutrapport 
över förändringen inom företaget under 2000 (Företagsinternt material, 2000, i Neergaard-
Möller et al., 2007). Information och utbildningar kring konceptet anordnades och en spe-
cifik parallell organisation för TPU inom verksamheten bildades. Motiven för att imple-
mentera TPU inom företaget bygger på: 

• kundfokus 

• ekonomiska aspekter 

• produktion med konkurrensfördelar 

• mänsklighet genom trygga och säkra arbeten som utvecklar medarbetarnas fulla po-
tential 

Slutligen är miljöaspekten viktig, där det är viktigt att inte slösa med naturtillgångar och 
produktionen bör vara i samklang med det globala ekologiska systemet. Inom ramen för 
TPU har en omfattande dokumentation formats vid företaget, som bland annat utförligt 
beskriver dess målsättningar. Företagets TPU-vision är att: 

... på ett systematiskt arbetssätt skapa störningsfria processer genom alla medarbetares 
kunskaper och engagemang och därmed uppnå högre produktivitet med hög säkerhet och 
kvalitet till lägre kostnader och med bättre miljö (Företagsinternt material, 2000, i Ne-
ergaard-Möller et al., 2007, bil. 3) 
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Grundförutsättningarna för denna vision är att alla ska vara delaktiga och ansvarstagande i 
förbättringsarbetet, sträva åt att minimera antalet driftstörningar, operatörer ska ha ett ökat 
utrustningsansvar, kompetensöverföring i förebyggande underhåll samt att produktion och 
affärsprocesser ska stödjas av administrativa funktioner. Långsiktig vision är ökad motiva-
tion och arbetstillfredsställelse (Neergaard-Möller et al., 2007). 

TPU presenterades som ett sätt att arbeta, tänka och vara. Sunt förnuft poängterades till-
sammans med behovet att både arbets- och ledningssätt måste förändras för att TPU skulle 
ge resultat (Företagsinternt material, 2003 i Neergaard-Möller et al., 2007). I företagets slut-
rapport för implementering av TPU, slås fast att: 

En av grundstenarna i TPU är kunskaps- och kompetensöverföring och individens per-
sonliga utveckling (Företagsinternt material, 2000, i Neergaard-Möller et al., 2007, s. 
11) 

Alla medarbetare på Företaget genomför varje år utvecklingssamtal där företagens mål och 
avdelningens mål gås igenom. Inom TPU-arbetet finns ett uttalat behov av verksamhets-
ledningens stöd i förbättringsarbetet, vilket poängteras i följande citat: 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är en av ledningens viktigaste uppgift att ut-
bilda medarbetarna och att skapa ett klimat som stimulerar till lärande och egen kompe-
tensutveckling. (Företagsinternt material, 2000, i Neergaard-Möller et al., 2007, s. 11) 

Kunskapsöverföringen inom TPU hänger till stor del samman med att kunskap tillförs ope-
ratörerna i större omfattning. Detta syftar till att skapa större intresse för arbetet och an-
svarstagande genom ökad kunskap. De TPU-koordinatörer som initialt i processen verkade 
i organisationen rekommenderades av den externa konsulten, att successivt lämna över de-
lar av sitt ansvar till linjeorganisationen (Företaget, 2000 i Neergaard-Möller et al., 2007). I 
praktiken har nu ansvaret tagits över av TPU-handledare, som deltar i varsin TPU-grupp 
och är medarbetare vid olika avdelningar inom företaget, vilket borde ge en god förutsätt-
ning för kunskapshanteringen. TPU-intentioner och riktlinjer mottogs på olika sätt inom 
organisationen. De naturliga mötesplatserna i verksamheten upplevdes exempelvis vara få 
och spridda över tid, vilket gör att kunskapsöverföring därmed upplevdes som sporadisk. 
Kunskapshantering utifrån de mål och visioner som Företaget har fastställt blev därmed 
otydlig och en personlig kommunikation mellan medarbetare kunde vara svår att få igång 
(Neergaard-Möller et al., 2007). 

6 Empiri 
Den empiri vi har samlat in är uppdelad i de tre perspektiven vi har inriktat vårt arbete i, 
det vill säga lednings-, process- och användarperspektiv. 

6.1 Ledningsperspektiv 
IS/IT-frågor skall styras på huvudkontorsnivå, framgår det av processerna i företagets led-
ningssystem. Huvudkontoret har påbörjat arbetet med en IS-strategi och har format pro-
cesser i ledningssystemet över IS/IT-området. På Företaget finns en IS/IT-avdelning, där 
två personer ingår, en driftansvarig med ansvar för teknik och infrastruktur och en IS/IT-
chef som rapporterar till ekonomichefen. På Företaget finns två resurser från ”outsour-
cing”företaget som ansvarar för servrar, driften och supporten av dessa. IS/IT-avdelningen 
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ansvarar för de administrativa systemen på Företaget, medan instrumentavdelningen ansva-
rar för produktionssystemen (processystemen). 

6.1.1 Dokumentstudier - IS-strategi 

På affärsområdesnivå där Företaget ingår har arbetet med att forma en IS-strategi påbör-
jats. Strategins ledord är "lean" och "mean", vilket innebär en strävan mot kostnads-, funk-
tions- och tidseffektivitet. Övriga huvudsakliga punkter handlar om att öka standardisering 
och kvalitet. Det finns tydliga uttryck för funktionalitet, tidsbesparing och kostnadsmedve-
tenhet framför nyskapande utveckling. De IT-områden som IS-strategin omfattar är: 

• Infrastruktur 

• SAP-relationer 

• Samarbetsverktyg 

• Driftrapportering 

• Administration 

• Övriga system 

IS-strategin slår fast att SAP, som styrande system för verksamheten, inte får utsättas för 
internkonkurrens av andra system. Kvalitetsledningssystemet ska stödja "best practice" 
inom företaget och dokumentationen ska vara lätt tillgänglig och tydlig. 

6.1.2 Sammanfattning intervju - informationschef 

Informationschefen vid Företaget ingår i ledningsgruppen. Ur ett ledningsperspektiv är 
IS/IT-arkitekturen mycket viktig och informationschefen berättar att Företagets ekonomi-
chef, som också ingår i ledningsgruppen, är ansvarig för IS/IT-området. Företagets led-
ningsgrupp är mycket produktionsinriktad och IS/IT-området kunde bevakas mer inten-
sivt, menar informationschefen. Bland annat har inte IS/IT-processerna gåtts igenom un-
der det året som informationschefen började sin befattning för ett år sedan. När det gäller 
IS/IT-arkitekturen, menar informationschefen att en del av området kommer från huvud-
kontorshåll, medan andra delar är interna. Informationsavdelningen ansvarar enbart för 
rena kommunikationsfrågor, som bl.a. kommunikation mellan avdelningar. Däremot ansva-
rar avdelningen inte för informationssystemen och hur dessa stödjer företagets övergripan-
de strategier och mål. Informationschefens uppfattning är att man kan ta större hänsyn till 
IS/IT i ledningsgruppsarbetet när man arbetar med strategier och mål. De system och ar-
betssätt som ledningsgruppen använder för att nå ut med övergripande mål och strategier 
enligt informationschefen är; 

• Performance Panel (en del av QLM, som är företagets ledningssystem). 

• Avdelningschefer som via möten följer upp KPI:er i Performance Panel 

• Nyhetsbrev, News, som publiceras på intranätet och anslås på företagets anslags-
tavlor inom anläggningen. 

• Facklig väg, PV-kommittén, som är lagstadgad samverkan. 
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Alla dessa vägar är teknikberoende, förutom nyhetsbrevet, som anslås på anslagstavlor och 
informationschefen bekräftar att anställda som är sjukfrånvarande eller barnlediga inte får 
någon fortlöpande information. 

Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och arbetar med processer. Informationschefen be-
rättar att inte alla, men många av processerna på företaget är visuellt beskrivna och tillgäng-
liga via QLM (företagets ledningssystem), men informationschefen påtalar brister genom 
att systemet har en svåråtkomlig struktur och processer kan vara svåra att hitta. Exempelvis 
går det inte att länka till en enskild process på företagets intranät. Respektive avdelnings-
chef är ansvarig för att dokumentera processer och företagets kvalitetschef ansvarar för 
kvalitetskontroller. Processerna kommer ner på en väldigt detaljerad nivå, som gör det svårt 
att hålla dem uppdaterade. Uppdateringar sker vid behov, menar informationschefen, och 
fokus för processerna är effektivitet. 

Informationschefen berättar att Företaget inte följer upp att personalen har läst eller öpp-
nat viktig information, men menar att man borde kunna mäta användandet. Men informa-
tionschefens uppfattning är att inte alla läser/hittar information och att medarbetarna skul-
le kunna lära sig detta bättre. Det är för mycket information och länkar, som gör det svårt 
att hitta och informationschefen menar att det måste värderas om det är bra att samma län-
kar finns på så många ställen eller om det bara rör till det. När det gäller ledningssystemet 
QLM, bekräftar informationschefen att detta är ett mycket viktigt system, men att det har 
brister och inte upplevs vara användarvänligt. Det skulle finnas en bättre och tydligare 
struktur på startsidan i systemet. 

Informationschefen har arbetat med ett projekt för personalavdelningen sedan år 2005 med 
att ta fram kompetensprofiler för de befattningar som har en direkt påverkan på produkt-
kvaliteten och miljön. I dessa kompetensprofiler framgår vilka kompetenser som krävs och 
där ingår IS/IT-kompetensen som en del. Projektet har gått trögt och man kommer nu att 
sätta punkt för projektet. Totalt har Företaget nu fått in 260 kompetensprofiler. 

Vid frågan om det finns en plan för kontinuerlig internutbildning svarar informationsche-
fen att det inte finns, utan bygger på vad som kommer fram vid mål- och utvecklingssamta-
len. I processen utbilda användare inom IS/IT-området framgår att rekvirenten skall se till 
att kursen blir dokumenterad. Informationschefen menar att detta fungerar enligt proces-
sen om den som går utbildningen är rekvirenten. När en utbildning är genomförd är det 
upp till medarbetaren att skicka en kopia på kursintyget till personalavdelningen, som regi-
strerar utbildningen i sitt kompetensregister i systemet HR-plus. 

Informationschefen bekräftar att den kunskapskartläggning som finns på Företaget finns i 
olika system: 

• Arbetsprocesser och instruktioner tillsammans med utbildningskort finns för ope-
ratörer, arbetsledare och laboranter i ledningssystemet QLM. Ifyllda utbildningskort 
arkiveras i pärmar. 

• Kompetensprofiler finns för 260 personer i HR-Plus. Befattningarna täcker de fles-
ta befattningarna inom produktion och en del inom underhåll. 

• Befattningsbeskrivningar där det framgår vilka arbetsuppgifter som ingår finns för 
ett flertal befattningar inom både produktion, laboratorium, underhåll och admi-
nistration i Domino.Doc 
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• Kompetensregister finns för alla medarbetare på Företaget i HR-Plus och bygger på 
att medarbetaren själv skickar in intyg på genomförda utbildningar till personalav-
delningen för registrering 

I HR-Plus kan diverse olika rapporter tas ut, bland annat kan man söka efter dem som har 
kompetensbehov i SAP:s tre moduler och ta ut en rapport på detta, berättar informations-
chefen. 

6.1.3 Sammanfattning intervju – ekonomichef 

Företagets ekonomichef ingår i ledningsgruppen och ansvarar även för företagets IS/IT-
avdelning. Ekonomichefen är ansvarig för företagets affärssystem SAP och har stor erfa-
renhet av SAP efter att ha arbetat på ett annat företag med SAP-implementationer. Eko-
nomichefen berättar att IS/IT-avdelningen ansvarar för kontorsnätet, SAP och mätvär-
desinformationssystem, medan företagets instrumentavdelning ansvarar för produktionsnä-
tet. I kontorsnätet finns även informationssystemet Aspen, som är ett system som används 
ute i produktionen för att läsa av trender etc. Det finns ingen integration mellan SAP och 
produktionssystemen, men detta innebär ingen belastning, åtminstone inte för mig, säger 
ekonomichefen. Produktionsdata måste beräknas och matas in i SAP och datan ligger till 
grund för inköp. 

Ekonomichefen berättar att IS/IT:s roll i organisationen har en liten betydelse vid strate-
giska diskussioner, eftersom Företagets ledningsgrupp är mycket produktionsinriktade. 
– Om datorer stannar, så stannar inte produktionen, menar ekonomichefen (avser SAP, ff 
anm). Skulle systemen stoppa, så kommer logistikavdelningen vid utlastningen vara de för-
sta som känner av stoppet. Men om det står still, så finns rutiner för manuell hantering med 
hjälp av skrivmaskiner och manuella böcker för att i efterhand mata in uppgifterna manu-
ellt i SAP. Ekonomichefen menar att företaget inte har något större behov av att ligga i 
framkant för sina kunders skull, då 10 % av kunderna står för 90 % av omsättningen och 
det är liknande situationer för konkurrenterna. 

Verksamheten bygger på yrkeserfarenheter hos personalen, många har arbetat länge inom 
företaget och skaffat sig erfarenhet, berättar ekonomichefen. IS/IT kan uppfattas som en 
konkurrent, vilket exempelvis ger sig till känna genom att det är svårt att införa rutiner 
kring dokumentation av kunskap för att säkerställa att kunskapen stannar i företaget och 
kan överföras till ny personal. 

När det gäller SAP, så används inte systemets fullt ut, exempelvis projektmodulen. Orsaken 
är brist på resurser. COPA (Controlling Profitability Analysis) finns för lönsamhetsanalys, 
men företaget använder ett annat system, SMAC för detta och får då information direkt ur 
SAP och bearbetas därefter separat. Data förvanskas till viss del på vägen genom denna 
hantering, fast marknadsavdelningen vill fortsatt använda systemet SMAC som upplevs an-
vändarvänligt. Det finns inget CRM (Customer Relation Manager) på företaget, men man 
har försökt att få in SAP CRM, men projektet lyckades inte. Nu finns en ny version av 
SAP, säger ekonomichefen och kanske det har en bättre funktion. SAP infördes för 10 år 
sedan på företaget och innan dess fanns massor av system. Då arbetade 12 personer vid 
ekonomiavdelningen, mot dagens antal på 4 personer. För ekonomiska transaktioner gäller 
SAP som nav. Det finns enbart ett minimalt antal anpassningar, vilket underlättar uppdate-
ringar, men ekonomichefen tycker inte att SAP utnyttjas till 100 %. Företagets nya ägare 
använder inte SAP vid sina övriga produktionsanläggningar, men eftersom de behöver mo-
dernisera IS ska Företagets befintliga affärssystem implementeras och användas även inom 
övriga produktionsbolag i koncernen. 
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Driftrapporteringen på företaget sker i systemen SMAC och Petroplan, som är en Excel-
modell för hela koncernen för att hålla koll på materialflöden för att kunna effektivisera 
transportplanering. Det finns ingen koppling till SAP, troligen kan man göra en liknande 
funktion i SAP, men Petroplan har ett bättre grafiskt användarperspektiv, berättar ekono-
michefen. Ledningssystemet QLM har ingen koppling till SAP, men QLM kommer efter 
SAP – det vill säga underordnat. Labmaster är ett system för att ta prover på produkten 
och har en koppling till SAP i så mening att information från SAP ligger till grund för upp-
följning med hjälp av QLM. Point är ett annat system som gör rapporter på ekonomiska tal 
och försäljning i ton och hämtar information från systemet Highperion, som har filöverfö-
ring från SAP till Point. De sistnämnda systemen kommer att försvinna, nu när Företaget 
har skiftat koncerntillhörighet. 

Beslut tas ofta informellt att införskaffa, samordna och att använda system. Ibland får 
IS/IT reda på att projekt som påverkar IS/IT i stort finns, men ibland dyker det bara upp 
något som ska införlivas, säger ekonomichefen. 

Ekonomichefens uppfattning är att data i systemen är tillförlitliga och att han är medveten 
om vilka system som kan vara bristfälliga, exempelvis att SMAC skiljer sig från SAP, och 
att det då är SAP som stämmer och gäller. Det vanligaste felet i SAP idag är att man inte 
har ögonen med sig vid inköp, exempelvis kan kg förväxlas med ton. Säkerhetsmässiga 
förbättringar i SAP kan göras, genom att begränsa vem som får göra inköp, begränsa vad 
folk får göra för inköp och att det måste vara godkänt, avslutar ekonomichefen. 

Ekonomichefen menar att yrkena inte har förändrats i samband med att SAP implemente-
rades, men flera medarbetare har fått mer saker att göra. När det gäller utbildningsinsatser, 
så menar han att när SAP implementerades fanns det både resurser och tid för utbildning, 
medan det idag snarare är tvärtom. Företaget har brist på ”key-users” och utbildning, men 
menar att för hans egen del är det inga problem. Han har tillgänglig support från Norge, 
där det finns mer resurser. 

6.1.4 Sammanfattning intervju - kvalitetschef 

Ledningssystemet innehåller de ledningsstandarder som företaget har inom områdena kvali-
tet, energi och miljö och visualiseras i det webbaserade systemet QLM. 

QLM består av två delar – processbeskrivningen och Performance Panel. Performance Pa-
nel har sin grund i den affärsplan som fastställs för varje verksamhetsår. De målsättningar - 
KPI:er - som identifieras i affärsplanen presenteras och vägen till målen anges i form av vi-
sualiserade huvudaktiviteter. 

Uppgifter ur verksamhetens produktion anges och jämförs fortlöpande i förhållande till 
uppställda mål, vilket ger bra kontinuerliga indikationer på grad av måluppfyllelse. För 
samtliga mål som satts upp på Performance Panel anges ansvarig processägare. När pane-
len indikerar att måluppfyllelsen inte följer den ursprungliga planen, skall aktiviteter skrivas 
in för att ge en bättre styrning mot målet. Överföring av information från produktionssy-
stemen till QLM sker manuellt. 

Affärsplanen - verksamhetens strategi - utgår från en bred omvärldsanalys, som utförs på 
huvudkontorsnivå inom koncernen och förs vidare ned till respektive produktionsanlägg-
ningsnivå. Ledningsstrategier och målstyrningen förs vidare inom organisationen via olika 
arenor; bl.a. via intranätet där KPI:er, avdelningsmål och gruppmål visas. Efter framåtsyf-
tande mål- och utvecklingssamtal inom organisationen visualiseras de mer detaljerade må-
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len för medarbetarna. Förutom dessa fasta informationsforum kan behovsstyrda insatser 
föras, till exempel vid träffar med avdelningschefer, handledargrupper, arbetsplatsmöten 
och kvalitetsmöten där KPI:er diskuteras. Under löpande verksamhetsår ska varje KPI ha 
genomgått övergripande revision och eventuella korrigeringar vara genomförda. 

Processbeskrivningarna är visualiserade i minst två nivåer och de ändringar som initieras 
vid revision rör oftast nivåerna därunder (aktivitetsflödena), vilket betyder att de grundläg-
gande processbeskrivningarna sällan kräver korrigering. Övergripande revision - internkon-
troll - innebär att det sker en kontroll av hur processerna fungerar i förhållande till doku-
mentationen. 

Kvalitetschefen menar att processtänkandet inom verksamheten successivt fått fäste, men 
att det fortfarande återstår mycket arbete med att förankra tankesättet. Ett helhetsperspek-
tiv över verksamhetens samtliga IT-baserade informationsförsörjningssystem är svårt att 
skaffa sig. Indirekt kan detta nås genom de beskrivningar som finns i QLM:s visualiserade 
processer. Inom ledningsgruppen vid företaget diskuteras och kommuniceras kring de be-
hov som verksamhetsstyrningen har. De utvecklingsmöjligheter som finns inom QLM är 
exempelvis att organisationsscheman skapas med hjälp av uppgifter som hämtas ur SAP. 
Slutligen anser kvalitetschefen att det skulle innebära kvalitetsmässiga fördelar att samla ett 
brett spektra av uppgifter i ett gemensamt system. 

Vid frågan om instrumentavdelningen har några processer i ledningssystemet inom IS/IT-
området säger kvalitetschefen att det inte finns. 

6.2 Processperspektiv 
Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000, vilket betyder att det har ett ledningssystem 
och arbetar med processer vilka är illustrerade i figur 9. I ledningssystemet är processerna 
fördelade inom grupperna; styrande funktioner, materialflöde och stödfunktioner, där vi till 
att börja med kommer att utgå från materialflöde. Detta område innehåller processer inom 
"Inkommande logistik", "Produktion" och "Intern logistik", men även styrande funktioner 
och stödfunktioner är en viktig del, för att kunna få bredden i kartläggningen. Vi behöver 
känna till processernas början och slut samt processernas kunder. Därefter kan ett process-
flödesschema och ett funktionsflödesschema hjälpa oss att kartlägga informationsförsörj-
ningen, men de måste anpassas till att röra information och inte företagets produkter eller 
service. 

6.2.1 Dokumentstudier – Ledningssystemet 

På Företagets intranät framgår att internrevisioner är ett hjälpverktyg för att hitta förbätt-
ringsområden. Internrevisorer undersöker om Företagets arbetssätt överensstämmer med 
de anvisningar och instruktioner som finns i ledningssystemet samt att ledningssystemet 
uppfyller de krav som ställs för certifieringarna. 

Det framgår även att externrevisioner sker med anledning av certifieringarna. En årlig peri-
odisk revision sker av tredje part och med jämna mellanrum sker en förnyelserevision där 
tredje part undersöker om Företagets ledningssystem och medarbetarnas sätt att arbeta 
fortfarande överensstämmer med certifieringarna. 
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Figur 9 Företagets huvudprocesser. 

6.2.2 Dokumentstudier - IS/IT i ledningssystemet 

På företagets intranät framgår att IS/IT är en funktion som ansvarar för teknik, infrastruk-
tur och säkerhet inom det administrativa IT-området. Säkerheten regleras i instruktionen 
HMSS-338 IS/IT Säkerhet. 

Texterna är i vår undersökning översatta till svenska samt förändrade för att behålla företa-
get som anonymt. 

I ledningssystemet QLM ingår följande processer inom IS/IT-området: 

• Leverera nytt/ändrat system 

• Underhålla system 

• Leverera användarstöd, utrustning, program 

• Utbilda användare 

Här beskrivs IS/IT-funktionens processer som startas antingen genom den interna kun-
dens förfrågan eller genom initiativ från huvudkontoret. Processerna omfattar införandet 
av nya system, daglig drift och underhåll av IS/IT-miljön på företaget. Som en del av 
IS/IT-verksamheten ingår dessutom det kontinuerliga stödet till användaren och punktvisa 
insatser för utbildning då nya system införs eller behov av ökad/förbättrad kompetens 
identifierats i organisationen. 

I den övergripande processbeskrivningen för att leverera nytt/ändrat system framgår att 
nya eller ändrade system levereras enligt standard och/eller enligt kundens önskemål för att 
möjliggöra informationsutbyte samt tillvarata möjligheter i existerande systemlösningar. 
Genom att leverera beprövad teknologi, men också aktivt utvärdera ny teknik, skapar man 
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väl avvägd balans mellan standardisering och tekniska innovationer. Arbetet omfattar un-
derhåll av användare och resurser i det administrativa nätverket och avser att bidra till op-
timalt utnyttjande av IS/IT-resurser i organisationen. 

När det gäller underhåll av system framgår det i processerna att avsikten är att tillhandahålla 
överenskommen drifttid för applikationer och system. Företaget för den ”outsourcade” de-
len av IS/IT-verksamheten ansvarar för drift och säkerhet av den tekniska miljön som be-
står av nätverk och servrar. Drifttid och ansvarsfördelning regleras genom avtalet mellan 
”outsourcing”företaget och huvudkontoret för Företaget. Uppföljning görs i regelbundna 
möten mellan leverantörsansvarig hos ”outsourcing”företaget och IT-ansvarig inom Före-
taget. 

I processen för att utbilda användare, är syftet att öka kompetensen hos användare av 
IS/IT-system, för att optimera användning av administrativa system och applikationer som 
levereras genom Metro Program. Processen startar med ett behov, där rekvirenten får be-
ställa utbildningen och IS/IT-supporten registrerar utbildningen och gör en avstämning, 
där antingen avslag sker eller formen fastställs. Utbildningen sker antingen internt eller ex-
ternt och slutligen dokumenterar rekvirenten utbildningen. 

Går man djupare in i processerna över IS/IT-området är processerna på engelska och det 
framgår att all styrning av IS/IT sker från huvudkontoret och att det inte finns behov av 
några processer på lokal nivå. 

IS/IT-nätverket är designat för att täcka alla processer som behövs för att hantera admi-
nistrationen av IS/IT. Administrativt IS/IT definieras som all mjukvara och hårdvara som 
är kopplat till administrativt fysiskt IT-nätverk. Utrustning och servrar som är kopplade till 
det fysiska processnätverket och övrig fabriksutrustning ingår inte i dessa processer. Mål-
gruppen för processbeskrivningarna är ledningen, alla funktioner som utför IS/IT-
uppgifter inom dessa processer, medarbetare inom IS/IT-organisationen och slutanvändare 
med IS/IT-behov eller problem. Processerna skall även användas för att klargöra relatio-
nen mellan företaget och den ”outsourcade” verksamhet inom IS/IT. Processbeskrivning-
arna är skapade på huvudkontorsnivå och det finns ingen anledning för lokala processbe-
skrivningar. Alla produktionsanläggningar måste följa dessa processer. Processerna behöver 
därför täcka alla IS/IT-behov genom alla enheter. Behov av lokalt språk skall först och 
främst göras genom översättning av mallar som används i aktiviteter. 

I denna övergripande process från huvudkontoret finns följande områden: 

• ”Execute Information Strategy and Planning” (Verkställa informationsstrategi) 

• ”Do application management” (Hanterande av applikationer) 

• ”Handle information security (access)” (Informationssäkerhet) 

• ”Do business continuity planning” (Säkra verksamhetsplaneringen) 

• ”Handle relationship with outsourced vendors” (Relationer med företaget som 
verksamheten blivit ”outsourcad” till) 

• “Execute IS/IT end user support” (Utföra IS/IT-support) 

• ”Operate administrative information systems” (Hantering av administrativa infor-
mationssystem) 
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I processen för att verkställa informationsstrategi och planering framgår att avsikten är att 
säkra att informationssystemens strategier/policyer/planer är förenliga med företagets 
övergripande verksamhet och strategiska mål. Målet med processen är att säkra att lämpliga 
policyer, förfarande, standarder och planer är på plats för att möte krav och behov från 
myndigheter, externa parter och huvudkontoret. Sådana policyer, förfaranden och standar-
der måste kommuniceras och spridas genom hela organisationen. Dessutom säkra att data-
behandling och supportmiljön är tillfredsställande med passande kunskaper och erfaren 
personal och att de erhåller lämplig utbildning. 

För hanterandet av applikationer är avsikten med denna process att säkra att alla applika-
tionssystem, databaser, mjukvara, hårdvara och nätverk är förvärvad och överensstämmer 
med ledningens mål. Dessutom för att säkra att alla ny eller nödvändiga modifikationer på 
existerande applikationssystem, databaser, mjukvara, hårdvara och nätverk implementeras 
på ett lämpligt och bestämt vis och lägligt och det nya eller modifierade systemets funktio-
ner är förenliga med ledningens mål. Se till att applikationssystemen och IT-
mjukvara/hårdvara kan underhållas och supportas. Ledningen godkänner alla beslut att 
köpa eller utveckla applikationssystem för att säkra att, sådana inköp och utvecklingar 
överensstämmer med organisationens systemplaner och strategier. Ledningen har etablerat 
formella policyer för att säkra att innan ändringar görs på applikationssystem, datastruktu-
rer, nätverk och kommunikationsmjukvara och systemmjukvara och hårdvara eller i miljön 
där dessa finns, all berörd eller kontrakterade och val av tidpunkt för sådana ändringar ko-
ordineras med dem, för att säkra minimal påverkan på andra pågående aktiviteter. 

Inom IS/IT-området finns det även en process för att säkra informationssäkerheten för att 
säkra att alla informationsresurser har en lämplig fysisk och logisk säkerhet och att till-
gångsadministration är lämpligt administrerad och kontrollerad. Logiska säkerhetsredskap 
och teknik är implementerade, uppbyggda och administrerade för att tillåta restrektioner av 
tillgång till program, data och andra informationsresurser. Alla informationsresurser lyder 
under lämplig fysik och logisk säkerhet, inklusive säkerhet mot virus och andra logiska hot. 
Fysiska tillgångsrestrektioner är implementerade och administrerade för att säkra att bara 
individer med rättigheter har tillgång eller använda informationsresursen. Mjukvara är en-
bart laddad på enheters datasystem och/eller använt i enlighet med licensierade avtal och 
med ledningens tillåtelse. Systeminfrastrukturen är konfigurerad på rätt sätt för att säkra 
otillåten tillgång. Där nätverksanslutningar används, så finns lämpliga kontroller och an-
vänds för att säkra otillåten tillgång. 

I processen med att säkra verksamhetsplaneringen framgår att vid händelse av en olycka, 
kan nödvändiga verksamhetsprocesser och informationssystem återfås inom nödvändig tid. 

För att säkra att ”outsourcade” leveranser är definierade och servicenivåer möter eller över-
stiger ledningens förväntningar, så finns en process som beskriver relationer med företaget 
som verksamheten blivit ”outsourcad” till. Valet av företag för den ”outsourcade” verk-
samheten är enligt överenskommelse med ledningens mål. Servicenivån är definierad och 
överenskommen med berörda parter. Ledningen övervakar servicenivån på informationssy-
stem och initierar förändringar om utförandet inte möter förväntad servicenivå. 

Syftet med processen att utföra IS/IT support till slutanvändare är att se till att de får lämp-
lig support för att säkra att applikationssystemens fungerar som det är tänkt. Detta sker ge-
nom att leverera support till slutanvändarna på existerande bestämda applikationer och sy-
stem på förutbestämd nivå samt att säkerställa att där är tillräckligt med funktioner och re-
surser tillgängliga för att lösa behov eller problem som beskrivs av slutanvändare. 
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Hantering av administrativa informationssystem finns beskrivet i processerna med syfte att 
säkra att alla produktionsprogram som behövs för att behandla sats och on-line transaktio-
ner och relaterade rapporter utförs i rätt tid och till normalt fullbordande enligt förutbe-
stämd servicenivå. Bara giltiga produktionsprogram blir utförda. Data är bibehållen i enlig-
het med lagar, regler och företagets policy för att möjliggöra inhämtning vid behov. Data-
behandlingsmiljöns servicenivå möter eller överträffar ledningens förväntningar. 

6.2.3 Sammanfattning intervju - IS/IT-chef 

IS/IT-chefen vid Företaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av systemen. Det 
finns tio servrar och driften och supporten av dessa är ”outsourcad” till externt företag, 
men programvaran ligger kvar tillsammans med utvecklingsarbete och visioner. Avstäm-
ningar med ”outsoucings”företaget sker på lokal nivå en gång i månaden och på huvudkon-
toret 1 gång varannan månad. Affärsområdet har IS/IT-folk på anläggningarna i de olika 
länderna, vilka har en hel del gemensamma uppdrag men ansvarar för olika delar. IS/IT-
chefen ingår i ett utvecklingssamarbete på koncernnivå och har genom detta ansvar för 
collaboration-verktygen, det vill säga dokumentdelnings- och dokumenthanteringssystem. 
Övriga IS/IT-funktioner i affärsområdet har andra ansvarsområden. Beträffande den ”out-
sourcing” som finns inom företaget, menar IS/IT-chefen att företaget är en relativt liten 
kund till ”outsourcing”företaget och upplevelsen är att Företaget ofta kommer sist i kön 
när uppgifter ska göras, men det finns inga andra alternativ just nu. Ett nytt avtal på ett par 
år till har just undertecknats. Det kostar en hel del och förmodligen har man inte fått några 
besparingar. 

Vid företaget är informationssystemen uppdelade i administrativa system och process-
system. Ansvaret för processystemen ligger inte på IS/IT-avdelningen, utan detta finns hos 
instrumentavdelningen. Det gör däremot de administrativa systemen. De administrativa sy-
stemen är SAP, där de har alla moduler utom HR. Alla moduler används mer eller mindre. 
Det finns ett annat system på marknadsavdelningen för statistik, som heter SMAC. Det är 
ett hemmabyggt program, som marknadsavdelningen säger sig inte klara sig utan. SAP ska-
par en fil som förs in i SMAC för statistik, men denna hantering skulle kunna göras helt i 
SAP. IS/IT-avdelningen skulle önska att man inte använde SMAC alls. Sedan finns IFS, 
som kommunicerar med SAP. Programmet är ett dokumenthanteringssystem för ritningar 
med CAD i botten och innehåller data för konstruktion och el. SAP är kopplat till IFS när 
det gäller materialdata. Sedan finns systemen HR Plus, HR kompetens och HR ANA och 
Flex på personalsidan. HR ANA är ett lönesättningsverktyg, det vill säga ett analyssystem 
som används av en person på företaget. Labmaster är ett lab-datasystem, där analyser skrivs 
in och som kommunicerar med SAP, det vill säga tvåvägsinformation. TRX är ett annat 
analysverktyg, som visar vad våra lagersilor innehåller, det vill säga hur mycket och kvalitet. 
Systemet är egenutvecklat. Utöver nämnda system finns en massa andra, mindre system, 
som exempelvis smörjsystem. Till de administrativa systemen hör mailsystemet Lotus No-
tes, där det finns många spridda databaser med information. Bokningssystemet för konfe-
renslokaler finns i Notes samt en Global Calender för att se vad andra har inbokat. Vi har 
också Lotus Domino.Doc, vårt arkiveringssystem. Intranät körs via Notes. Ledningssyste-
met QLM innehåller både paneler (Performance panel) och processer (ritverktyg). Internet 
är åtkomligt via ett program, Teamsite. 

Det finns en nedtecknad IS-strategi, där alla system finns noterade och hur man ska jobba 
med dem. Däremot ägnas väldigt lite arbete åt involvering i IS/IT-arkitekturen och de pro-
cesser som tagits fram på huvudkontorsnivå har inte alltid upplevts som verklighetsanpas-
sade för medarbetare på lokal nivå. Försök har gjorts, men det har inte lyckats. Arbetet är 
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ofta reaktivt beträffande integrering av systemen, vilket resulterar i att proaktivt stöd saknas 
i arbetet emot högre grad av standardisering. Upplevelsen är att det saknas en plan för ut-
bildning inom de administrativa systemen. Personalen saknar förståelse för helheten av sy-
stemen. 

Informationssystemen utnyttjas inte fullt ut, som exempel matas värden till ledningssyste-
met QLM in manuellt och det finns inget CRM-system. Det skulle vara en fördel om IS/IT 
och instrument, som ansvarar för produktionssystemen, hade varit en och samma avdel-
ning, för då kunde man ta ett samlat grepp om arkitekturen. IS/IT-chefen upplever att fö-
retagsledningen inte intresserar sig för IS/IT-frågor och att det har varit så sedan beslutet 
togs att ”outsourca” en del av verksamheten. Ett scenario där varje medarbetare är medve-
ten om den betydelse som han/hon har genom sina uppgifter och hur de används och 
hänger samman i företagets IS - det vore en önskvärd situation, menar IS/IT-chefen slutli-
gen. 

6.2.4 Sammanfattning intervju - Ingenjör på instrumentavdelningen 

Ingenjören vid instrumentavdelningen har arbetat på anläggningen sedan 1988. Nuvarande 
uppgifter innebär arbete vid instrumentavdelningen som konstruktör och SAP-analytiker. 
Han är även ansvarig för underhållsmodulen PM-Plans Maintenance. Ingenjören berättar 
om processdatasystemen som finns på företaget. Vid två av anläggningens produktionsen-
heter använder informationssystemet Aspen för alla mätningar och för all styrning finns 
styrsystemet Metso (XD). CACS motsvarar Metso för företagets tredje produktionsenhet 
och är kopplat till Aspen. 

Ingen koppling finns från dessa processystem till något annat system, utan operatörerna 
rapporterar manuellt in förbrukning och hur många batcher som startats per recept till 
SAP. Viss dubbellagring sker genom att recept finns både i Aspen och i SAP. 

Instrumentavdelningen ansvarar också för Plant Design (IFS), som innehåller all data om 
konstruktion. Systemet överför enkelriktat data till SAP, för beräkningar. 

Informationssystemet AMS - Asset Management Service (Amerson process) - innehåller 
spårbarhet i tryckmätare. Totalt finns det ca 15 000 instrument för tryck- och temperatur-
mätning inom anläggningen. 

Ingenjören använder även intranätet, särskilt för att komma vidare till ledningssystemet, 
som innehåller instruktioner för arbetet. Detta system upplevs som svårt att hitta i och de 
har inte fått någon utbildning. För att hitta i systemet finns en krånglig sökfunktion. 

Ingenjören anser att SAP kunde utnyttjas bättre, men orsaken anger han beror på resurs-
brist. Han menar att kunskapen finns, men att tid saknas. De beslut som fattas, menar han 
baseras hela tiden på datan i informationssystemen i kombination med egen erfarenhet. De 
som arbetar med systemen litar på datan i Aspen och i Metso, men inte alltid i SAP. Han 
anger orsaken till "shit-in shit-out". Förbättrar man rutinerna och utbildning förbättrar man 
också informationssystemen. Om de som använder datorn 90 % av sin arbetstid har svårt 
att hitta informationen hur är det då inte för operatörerna? Ett av felen, menar ingenjören, 
är att arbetsordrar ofta knappas in felaktigt och då faller systemet som analysverktyg och 
informationsbärare. Operatörerna förstår inte konsekvenserna av att felaktig information 
anges. Det är viktigt att påpeka att deras arbete är betydelsefullt och att de förstår att deras 
inmatning av information påverkar informationskvaliteten i systemen. 
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Ingenjören har varit med från början av implementeringen av SAP vid företaget. Han anser 
att yrkesrollerna på företaget inte har blivit förändrade, utan att SAP anpassades efter före-
tagets arbetsflöde. Men det finns några nya yrkesroller, Key-user och SAP-analytiker, men 
de som har dessa roller har det i befintliga befattningar. Flera personer som har haft dessa 
befattningar har slutat vid företaget, men det finns ett antal kvar, men han anser att en stor 
del av resurserna har försvunnit och inte ersatts. Han upplever att man vid den andra an-
läggningen i Skandinavien har mer resurser för SAP än i Sverige och att det blir mer och 
mer att man får ringa till detta land. Han tror inte att man fullt ut arbetar på samma sätt 
med SAP i det andra landet som i Sverige. Vid implementeringen av SAP fick några invol-
verade personer en veckas utbildning i England och tanken var att ha en likadan utbildning 
i det andra landet i Skandinavien, för att bättre ta åt sig kunskapen, det vill säga inga språk-
förbistringar. Men utbildningen blev aldrig av. Ingenjören har inte fått någon utbildning, 
utan är självlärd. Han och några till på företaget höll i interna utbildningar för skiftförmän, 
ersättare och ingenjörer samt personalen vid underhållsavdelningarna. Utbildningarna var 
en- eller tvådagarsutbildningar, beroende på vilken yrkeskategori man tillhörde. Ingenjörer 
fick en utbildning på 2 dagar, medan övriga fick utbildningen under 1 dag. Han anser inte 
att utbildningsinsatserna för SAP har varit tillräckliga för de flesta, utan enbart för några få 
personer. 

Instrumentavdelningen ansvarar för produktionssystemen på företaget, men samarbetet 
mellan instrumentavdelningen och IS/IT-avdelningen omfattar bara nätverkstekniker. Av-
slutningsvis säger ingenjören att det ändå känns som att det blir bättre hela tiden (arbets-
mässigt), men det går långsamt. Ingenjören ser en fördel i att utnyttja affärssystemet mer. 

6.2.5 Kartläggning av informationssystem 

Kartläggningen av informationssystemen på Företaget har identifierats och visualiseras med 
hjälp av de intervjuer som har genomförts, se figur 10. IS/IT-chefen och ingenjören på in-
strumentavdelningen har granskat bilden och lämnat kommentarer som beaktats. 

 

Figur 10 Grafisk bild informationssystemen på företaget. 
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För att tydliggöra den grafiska bilden i figur 10 har vi kompletterat med tabell 1 som kort 
beskriver de olika systemen. 

Tabell 1 Informativ översikt över informationssystemen på Företaget 

System  Förklaring  

Aspen  Informationssystem för produktionen. 

CACS  Styrsystem för produktionen på klor. 

Chess  Kemikalieregister med säkerhetsdatablad. 

Domino.Doc  Dokumenthanteringssystem. 

Flex  Tidredovisnings- och reseräkningssystem. 

HR-Plus  Löne- och personalsystem. 

IFS Plant Design  Innehåller all data om konstruktion.  

IFS Document Management  
Applikation som lagrar och arkiverar affärs-
dokument elektroniskt på en central databas. 

Internet  Extern webbplats. 

Labmaster  

Databas-applikation för laboratoriet för prov-
registrering, uttag av arbetslistor, inmatning 
av analysresultat, bedömning av provet, rap-
portering, debitering och arkivering. 

LMAUTO 
Används tillsammans med NLRS för att 
skicka data mellan LabMaster och SAP båda 
vägarna. 

NLRS  Se LMAUOT. 

Lotus Notes  

Databas- och mailsystem. Förutom mail, an-
vänds systemet bland annat till företagets int-
ranät, som bokningssystem, marknadsdata, 
produktionsdata. TPU-handbok finns i No-
tes-databasen för intranätet. 

Petroplan  
Informationssystem för att planera produk-
tionen (VCM-lagret). 

Petroweb  E-handelsportal. 
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QLM  
Ledningssystem, inkluderar programmen Per-
formance Panel och Processledning. 

SAP  Affärssystem. 

SMAC  
Statistiksystem och hjälpmedel till produk-
tionsplanering för PVC-sidan.  

Synergi  System för att incidentrapportering. 

TRX  

Egenutvecklat analysverktyg, som visar vad 
våra lagersilor innehåller, det vill säga hur 
mycket och kvalitet. Systemet är egenutveck-
lat.  

Up-base  System för produktionsdata om ”up-time”. 

XD  
Styrsystem för produktionen på VCM och 
PVC  

Vision 80/20 

Information till telefonisterna i Kalix, tele-
fonkatalog på företagets intranät och infor-
mation till huvudkontoret för nya dataanvän-
dare. 

 

Information som framkommer av förförståelse 

En av författarna till denna uppsats arbetar vid företaget som informatör och är ansvarig 
för företagets intranät. Utveckling av intranätet ingår i arbetsuppgifterna och vid löpande 
underhåll av personalavdelningens sidor på intranätet uppmärksammades att personalad-
ministratörerna matar in samma personaluppgifter/personalförändringar i sex olika system; 

• QLM 

• Intranätet 

• HR-Plus 

• Flex 

• Vision 80/20 

• Excel-fil, som används av både personal- och löneadministratörer 

Utöver detta skapar andra avdelningar personallistor, vilket betyder att personaluppgifter 
finns i ytterligare system och ändras av andra än personaladministratörerna. 
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6.3 Användarperspektiv 
Inom företaget finns såväl administrativa som produktionsinriktade informationssystem, 
som på olika sätt ger produktions-, underhålls- och ledningsinformation. Den enkätunder-
sökning som genomförts redovisas nedan. Huvudsaklig fokus för enkäten har varit an-
vändning av affärssystemet SAP och ledningssystemet QLM, tillsammans med mer över-
gripande frågor kring utbildning och samarbete. 

I nedanstående redovisning, förtydligar vi här arbetsområden för de yrkeskategorier som vi 
refererar till i empirin enligt nedan: 

• ingenjörer – är ingenjörer/chefer/arbetsledare inom produktionen 

• konstruktörer – ingenjörer/konstruktörer inom underhåll 

• operatörer – arbetar inom produktionen 

6.3.1 Enkätsvar 

Beträffande ledningsengagemang, anger en majoritet inom samtliga yrkeskategorier att de 
upplever att företagsledningen engagerar sig för att medarbetarna ska ha tillgång till bra IT-
redskap och system, för att deras arbete ska bli effektivt. Ca 70 % av vardera konstruktörer 
och operatörer har denna uppfattning. Däremot har respondenterna i mindre utsträckning 
upplevelsen av att företagsledningen känner till vilka problem som kan uppstå vid arbete 
med IT-redskapen och systemen. Knappt 30 % av konstruktörerna och ca 15 % vardera av 
ingenjörer och operatörer menar att problemen som kan uppstå i IS är kända på lednings-
nivå. En betydande andel av respondenterna väljer här att inte uttrycka någon åsikt. Fram-
för allt konstruktörerna (ca 65 %), men också ingenjörerna (ca 40 %), har i stor utsträckning 
uppfattningen att de uppgifter som de anger i IS ligger till grund för beslut i företagsled-
ningen. Flertalet operatörer väljer här att inte ange någon åsikt, eller endast i mindre ut-
sträckning ange att de uppfattar hur informationen bidrar till ledningsbeslut. Ett antal re-
spondenter ur samtliga kategorier uppfattar inte att deras uppgifter anknyter till ledningsbe-
slut. Ovanstående resultat kan ses i diagrammet i figur 11. 

 

 

Figur 11 Diagram 1 - Diagrammet visar svarsfrekvensen i % utifrån påståendet att respondenterna upplever 
att den information och de uppgifter de anger i systemen ligger till grund för beslut i företagsledningen 
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När vi bett respondenterna ta ställning till om de måste mata in samma uppgifter i flera sy-
stem vilket skulle tyda på att processerna brister i anslutning till varandra, ger resultatet ett 
splittrat intryck med en jämn fördelning mellan svarsalternativen. Tendensen är att samtliga 
yrkeskategorier i någon grad uppfattar att de behöver ange samma uppgifter i flera system, 
medan ca 15 % av operatörerna och drygt 20 % av ingenjörerna inte delar denna uppfatt-
ning. 

Tillförlitligheten i informationen i systemen - informationskvaliteten - upplevs vara hög el-
ler tämligen hög med god tillförlitlighet och relevans generellt sett, menar flertalet kon-
struktörer (drygt 70 %) och ingenjörer (ca 60 %) medan operatörerna visar en mer osäker 
uppfattning (se diagram i figur 12). 

 

Figur 12 Diagram 2 - Diagrammet visar i procentuell fördelning hur respondenterna ställer sig till påståendet 
att systemen ger tillräcklig, korrekt och relevant information i alla situationer. 

Samtliga yrkeskategorier menar att systemen hjälper dem att använda sin arbetstid mer ef-
fektivt, vilket tyder på att IS medverkar till verksamhetsvinster i form av effektivitet. Endast 
ett fåtal respondenter uttrycker motsatt åsikt. Framför allt har konstruktörerna (ca 80 %) en 
tydlig bild av att IS höjer den individuella effektiviteten. Diagrammet i figur 13 visar i pro-
centuell fördelning respondenternas upplevelse kring hur påståendet att systemen hjälper 
dem att använda sin arbetstid mer effektivt. 

 

Figur 13 Diagram 3 - Diagrammet visar i procentuell fördelning respondenternas upplevelse kring hur påstå-
endet att systemen hjälper dem att använda sin arbetstid mer effektivt. 

På frågan om systemdokumentationen upplevs som tillgänglig och lätt att förstå, visar dia-
grammet i figur 14 att respondenterna generellt uppfattar och upplever den otillgänglig 
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(drygt 55 % totalt), medan ca 20 % upplever den mer tillgänglig och lätt att förstå. Ingen re-
spondent anger att det är en optimal situation, samtidigt som en stor andel inte anger att de 
har någon åsikt i frågan. 

 

Figur 14 Diagram 4 - Diagrammet visar procentuell fördelning mellan svarsalternativen, där respondenterna 
bemöter påståendet att dokumentation om systemen finns tillgänglig och är lätt att förstå. Yrkeskategoriernas 
svar redovisas här sammantaget inom respektive svarsalternativ. 

En sammantagen bild av medarbetarnas användaracceptans rörande IS inom företaget ger 
vid handen att ingenjörerna till övervägande delen är nöjda (ca 45 %) medan konstruktörer 
inte är fullt så nöjda. Detta illustreras av att 57 % anger att de endast är något nöjda, vilket 
också är bilden av hur operatörerna upplever situationen med motsvarande 45 % som an-
ger att de är något nöjda. När vi undrat över hur respondenterna uttrycker sig till kollegor, 
familj eller vänner kring de system som används inom företaget, visar resultatet att operatö-
rerna till övervägande del förmedlar en mindre positiv bild av systemen. Endast knappa 
10 % av ingenjörerna ger omvärlden en positiv bild. 

Konstruktörer (ca 30 %) och ingenjörer (drygt 10 %) menar att de märker att SAP och led-
ningssystemet QLM bidrar till högre produktkvalitet. Flertalet respondenter inom samtliga 
yrkeskategorier väljer dock att inte uttrycka någon åsikt kring denna koppling. Liknande in-
ställning kommer fram när det gäller IS bidrag till kvalitetssäkring av produktdata. Det 
finns en tendens att data ur SAP och/eller ledningssystemet QLM förs över till andra sy-
stem/program och bearbetas där, enligt konstruktörer och ingenjörer (ca 40 % resp. ca 
30 %). Däremot anger operatörerna (60 %) att de har ett mindre behov av att föra över in-
formation till andra system eller program. Se diagram i figur 15. 
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Figur 15 Diagram 5 - Diagrammet visar i procentuell fördelning hur respondenterna anger att de använder 
data ur affärssystemet och/eller ledningssystemet för användning i andra system eller program. 

Kunskapshantering. 

Svaren som rör i vilken utsträckning som respondenterna anger att de delar med sig av sin 
kunskap och ger råd och stöd till sina kollegor, delar upp respondenterna i två ungefär lika 
stora andelar: De som i någon mån delar med sig och de som delar med sig ganska bra. 

Samtliga yrkeskategorier upplever att det helt saknas en utbildningsplan för arbetet i SAP. 
Ca 55 % av ingenjörerna har denna uppfattning, som delas med konstruktörerna (drygt 
40 %) och operatörerna (drygt 35 %). Bilden är i stort sett samma beträffande ledningssy-
stemet QLM. Resultatet från ställningstagande till påståendet om behovsanpassad utbild-
ning för att arbeta med företagets IS pekar tydligt emot att detta upplevs som mest viktigt 
bland operatörerna (ca 40 %). Inga respondenter menar att de får fullt tillräcklig utbildning 
för att känna sig säkra när de arbetar i företagets system. Mest positiva i denna fråga är in-
genjörerna, där knappa 30 % svarat att utbildningsmängden överensstämmer ganska väl 
med deras behov. En övervägande del av respondenterna från samtliga yrkeskategorier an-
ger att de i någon grad känner att de har vetskap om hur de ska nyttja systemens funktio-
ner. 

Ledningssystemet QLM 

Respondenter från samtliga yrkeskategorier har kännedom om var i ledningssystemet QLM 
de egna arbetsprocesserna finns beskrivna vilket diagrammet i figur 16 visar. Ingenjörer (ca 
65 %) och operatörer (drygt 40 %) har en mer tydlig bild av detta än konstruktörerna 
(knappt 30 %). Samtliga yrkeskategorier anser att det är viktigt att ledningssystemet QLM 
kan hantera arbetsprocesser och instruktioner. Dock är det att endast knappa 10 % av ope-
ratörerna menar att det är viktigt. Nästan 30 % av konstruktörerna anser att det är mindre 
viktigt. 
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Figur 16 Diagram 6 - Diagrammet visar i procentuell fördelning hur respondenterna uppfattar att det är vik-
tigt att ledningssystemet QLM kan hantera arbetsprocesser och instruktioner. Samtliga yrkeskategorier redo-
visas här sammantaget inom respektive svarsalternativ. 

Ingenjörerna förmedlar en positiv bild av QLM som kapabelt system att hantera arbetspro-
cesser och instruktioner (ca 50 %). Lika andelar konstruktörer (drygt 40 % vardera) anger 
att QLM endast i någon respektive ganska god omfattning kan hantera arbetsprocesser och 
instruktioner. Operatörernas svar sprider sig över hela skalan, endast ett fåtal ser QLM som 
kapabelt i detta avseende. Frågan om upplevda möjligheter att påverka implementeringen 
av QLM ger vid handen att en majoritet från samtliga tillfrågade yrkeskategorier inte menar 
att de haft någon möjlighet att påverka introduktionen. Problem med ledningssystemet 
QLM eller SAP inträffar inte speciellt ofta, enligt våra respondenter. I de fall support krävs, 
är framför allt ingenjörerna ganska nöjda med den support som ges (drygt 70 %). Ca 60 % 
av konstruktörerna väljer att inte uttrycka någon åsikt i frågan. 

Samarbete 

Övervägande delen av konstruktörerna (drygt 55 %) menar att SAP och ledningssystemet 
QLM till viss del bidrar till att förenkla samarbetet mellan avdelningar. Motsvarande siffra 
för ingenjörerna är ca 30 %. Operatörerna delar inte deras uppfattning i någon större om-
fattning. Svaren på vår fråga om stöd för medarbetarna inom IS visar att framför allt kon-
struktörerna har en bild av att bristande stöd inom SAP och ledningssystemet QLM hind-
rar dem i arbetet (ca 30 %). 

Nästan 30 % av konstruktörerna anger att deras arbete i viss mån hindras av att systemen är 
svåra att använda. Lika många menar att svårigheter med IS-användningen är ett verkligt 
hinder. Svaren från operatörerna respektive ingenjörerna pekar på en annan uppfattning; ca 
45 % av ingenjörerna och 35 % av operatörerna anser att svårigheter i IS-användningen inte 
hindrar deras arbete. 

Informationssökning genom IS görs inte i någon större utsträckning. Endast ett fåtal re-
spondenter uppger att de använder systemen för detta ändamål. Undantaget utgörs av in-
genjörerna, där nästan 50 % nyttjar SAP och/eller ledningssystemet QLM för informa-
tionssökning. Konstruktörerna använder däremot SAP och/eller ledningssystemet QLM till 
informationsdelning i stor utsträckning (knappt 60 %). Drygt 30 % är motsvarande siffra 
för ingenjörerna, medan operatörerna inte har liknande uppfattning och endast drygt 10 % 
av dem menar att systemen används för informationsdelning. Ingenjörer (drygt 55 %) och 
konstruktörer (ca 35 %) använder i stor utsträckning SAP och/eller ledningssystemet QLM 
för lagring och arkivering av information. 
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Övervägande delen av respondenterna menar, se diagram i figur 17, att det är viktigt att de 
ges möjlighet att påverka vilka krav som ska finnas i ett nytt system; ca 90 % av ingenjörer-
na, drygt 40 % av konstruktörerna och ca 60 % av operatörerna svarar att de tycker detta är 
viktigt. 

 

Figur 17 Diagram 7 - Diagrammet visar i procentuell fördelning hur respondenterna ställer sig till påståendet 
att det är viktigt att det finns möjlighet att kunna påverka vilka krav som skall finnas i ett nytt system. 

Drygt 75 % av ingenjörerna tror att deras arbete skulle bli mer effektivt om de fått mer ut-
bildning i användning av SAP samt QLM. Motsvarande siffror för konstruktörerna och 
operatörer är ca 70 % respektive ca 85 % (se diagram i figur 18). 

 

Figur 18 Diagram 8 - Diagrammet visar hur respondenterna ställer sig till påståendet att mer utbildning inom 
affärssystemet och/eller ledningssystemen skulle göra deras arbete mer effektivt. Procentuell fördelning. 

6.3.2 Dokumentstudier - Kunskapshantering 

Kunskapsutveckling vid Företaget styrs av en instruktion som säger att kompetensutveck-
ling inom företaget utgår från affärsplanen och syftar till att höja kompetensen för att nå 
uppsatta mål och för att arbeta mot företagets vision. Med kompetens menar företaget teo-
retiska kunskaper, erfarenhet, färdigheter samt förmågan att överföra och ta emot kun-
skap/erfarenhet till och från andra. I företagets lokala medarbetaravtal (LMA), har mål- 
och utvecklingssamtalet (MoU) en central roll för målstyrning och uppföljning av den en-
skilde medarbetarens arbetsprestation och kompetensutveckling. Behov av utbildning, trä-
ning och lärande i arbete är obligatoriska punkter som skall tas upp i MoU-samtalen. 
Genomförda aktiviteter utvärderas i samtalet. 
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I instruktionen för kompetensutveckling framgår att det på företaget finns upprättade be-
fattningsbeskrivningar och är tillgängliga i företagets ledningssystem under processen ”Sä-
kerställa kompetens”. De medarbetare som har direkt påverkan på produktkvaliteten har 
kompetensprofiler som anger kraven och aktuell kompetensnivå. Kompetens- och utveck-
lingsplaner upprättas för varje medarbetare av närmaste chef. De är baserade på gap-
analyser från den kompetenskartläggning som genomförts på företaget. Enskilda avdel-
ningschefer eller utbildare upprättar specifika utbildningar för medarbetarna, till exempel 
specialistutbildningar och driftsutbildningar. 

Övergripande kompetenshöjning i exempelvis ledarskap genomförs av personalavdelning-
en på uppdrag av företagsledningen. 

Fortsatt framgår det i instruktionen att utvärdering av genomförda aktiviteter följs upp vid 
MoU-samtalet. Genomförd utbildning registreras individuellt i personalsystemet av perso-
nalavdelningen. Registrering av utbildning sker för definierade grupper och kompetensom-
råden på respektive medarbetares utbildningskort inom respektive avdelning alternativt i 
kompetensprofil i kompetensmodulen om kompetenskravet har uppfyllts genom utbild-
ningen. Vid interna kurser ansvarar den kursansvarige för att underlag för registrering i per-
sonalsystemet skickas till personalavdelningen. Vid externa kurser ansvarar medarbetaren 
själv för att underlag skickas till personalavdelningen. 

De kompetensområden som är gemensamma för flera befattningar finns listade på företa-
gets intranät. Där finns information om vilka utbildningsvägar som finns. För vissa befatt-
ningar finns kompetensprofiler. Där är det fastställt vilka kompetensområden som ingår 
och vilka krav/nivåer, d.v.s. på vilken nivå kompetensen måste vara, som gäller. 

6.4 Empiriska framgångsfaktorer 
I den empiriska delen kan följande framgångsfaktorer utläsas; IT-styrning, IS-strategi, IS-
förmåga, IS/IT-arkitektur, processbeskrivning – IS, mätbara IT-aktiviteter, utvärdering, ut-
bildning, ”best practice”/”benchmarking”, och kunskaphantering. 

Vilka är de empiriska driv- och motkrafterna inom varje framgångsfaktor? 

IT-styrning 

Drivkrafter i empirin är ett påbörjat arbete med en IS-strategi, standardisering, kostnads-
medvetenhet, tydlig och lättillgänglig systemdokumentation, manuell hantering vid system-
stopp, avstämningar med ”outsourcing”företaget, informationssäkerhet, nya yrkesroller 
inom SAP, visualisering av mål och aktiviteter för att nå dessa, ledningsstrategier och mål-
styrning förs vidare inom olika arenor, revisioner av mål, drift och support av IS/IT är 
”outsourcat” medan programvaran och utveckling finns kvar i Företaget, ”Business Intelli-
gence” sker på huvudkontoret, företagsledningen engagerar sig för bra tillgång till bra IT-
redskap och system och uppgifter i IS ligger till grund för beslut enligt några yrkeskårer. 

Motkrafter i empirin är en dålig bevakning av IS/IT inom företagsledningen, IS/IT har li-
ten betydelse i strategin, produktionssystem och administrativa system är uppdelat på två 
ansvarsområden, informella beslut, yrken inte förändrats i samband med SAP utan har fått 
mer att göra, brist på kunskap och utbildning, SAP utnyttjas inte till 100 %, ingen utvärde-
ring av den ”outsourcade” IT-verksamheten, personalen förstår inte värdet av sin del och 
konsekvenserna av felaktigheter, mer än hälften av medarbetarna är inte positiva till QLM 
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och har inte kunnat påverka implementeringen, företagsledningen känner inte till proble-
men med IT-redskapen och en yrkeskår har ingen åsikt kring om IS till grund för beslut 

IS-strategi 

Drivkrafter i empirin är ett påbörjat arbete med IS-strategi, ”Business Plan” innehåller stra-
tegiska mål, strategier kan visualiseras i QLM, verkställa informationsstrategi (processer), 
affärssystemet SAP har implementerats och minskat antalet system, SAP gäller som nav för 
ekonomiska transaktioner, minimala anpassningar i SAP, SMAC och petroplan håller koll 
på materialflöden, upplevelse av hög tillförlitlighet och systemen effektiviserar arbetstiden. 

Motkrafter i empirin är att IS-strategin bara finns som utkast, IS/IT diskuteras ytterst lite i 
företagsledningen i strategiska sammanhang, 10 % av kunderna står för 90 % av omsätt-
ningen (IS ses inte som behov för att öka konkurrenskraften), SAP eller andra informa-
tionssystem används inte fullt ut (brist på resurser), data förvanskas mellan system, inget 
CRM finns trots implementeringsförsök, andra system än SAP används istället då SAP 
upplevs som icke användarvänligt, ingen integrering mellan QLM och SAP, QLM är un-
derordnat SAP, produktionsdata måste beräknas och matas in i SAP, SMAC är hemma-
byggt och SAP skulle kunna användas istället, TRX-systemet är egenutvecklat, många 
spridda databaser med information i Lotus Notes, ingen automatisk koppling mellan styr-
system och andra system (förutom SMAC), dubbellagring av recept i Aspen och SAP, svårt 
att hitta i QLM, operatörer litar på datan i Aspen men inte alltid i SAP (shit-in shit-out), 
samma data matas in i flera system, systemen upplevs som otillgängliga av flera, ungefär 
hälften av medarbetarna är inte helt nöjda med systemen, en övervägande del av medarbe-
tarna förmedlar en mindre positiv bild av systemen, en tendens att data ur SAP och/eller 
QLM förs över till andra system för bearbetning, splittrad bild bland yrkeskategorierna om 
man uppfattar att SAP och QLM bidrar till förenklat samarbete och informationssökning 
görs inte genom IS i någon större omfattning. 

IS-förmåga 

Drivkraft inom empirin är spetskompetens inom system. 

IS/IT-arkitektur 

Det finns inga drivkrafter i empirin, men motkrafter är att IS/IT-arkitekturen kommer från 
huvudkontorshåll inom vissa områden och andra delar på lokal nivå och det görs lite arbete 
i IS/IT-arkitekturen. 

IT-infrastruktur 

Drivkrafter i empirin kring IT-infrastruktur är att det skulle vara bra att samla ett brett 
spektra av uppgifter i ett gemensamt system. Motkrafter i empirin är ingen integration mel-
lan SAP och produktionssystemen och att ett helhetsperspektiv över verksamhetens samt-
liga IT-baserade informationsförsörjningssystem är svårt att skaffa sig. 

Processbeskrivning – IS 

Drivkrafter i empirin är att företaget arbetar med processer, processbeskrivningar är visua-
liserade i minst två nivåer, grundläggande processbeskrivningar kräver sällan korrigeringar, 
revisioner hur processerna fungerar i förhållande till dokumentation sker, processtänkande 
inom företaget har successivt fått fäste, processerna inom IS/IT innefattar införandet av 
nya system, daglig drift och underhåll, kontinuerligt stöd, all styrning av IS/IT sker från 
huvudkontoret, alla produktionsanläggningar måste följa huvudkontorets processer, säkra 
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att IS strategier/policyer/planer är förenliga med företagets övergripande verksamhet och 
strategiska mål, ledningen skall godkänna alla beslut att köpa eller utveckla applikationssy-
stem, formella policyer kring IS/IT är etablerade, säkra informationssäkerheten och enkät-
undersökningen visar att många har kännedom om var i QLM deras arbetsprocesser finns 
beskrivna. 

Motkrafter i empirin är att IS/IT-processerna inte är genomgångna under minst det senaste 
året i företagsledningen, ledningssystemet har en svåråtkomlig struktur, processer kan vara 
svåra att hitta, går inte att länka till enskilda processer på intranätet, svårt att hålla processer 
uppdaterade, instrumentavdelningen har inga processer inom IS/IT-området, Ungefär hälf-
ten av ingenjörer och konstruktörer anser QLM som kapabelt system för processer och 
bland operatörer finns en splittrad bild och processer framtagna på huvudkontorsnivå upp-
levs inte som verklighetsanpassade. 

Mätbara IT-aktiviteter 

Drivkrafter inom empirin finns inga för mätbara IT-aktiviteter, men däremot motkrafter: 
Följer inte upp att personalen läst eller öppnat viktig information. 

Utvärdering 

Drivkrafterna i empirin är att känslan av att det hela tiden blir bättre och kunskapen om att 
det finns fördelar med att använda SAP mer, process över lagar & krav, intern- och extern-
revisioner, avstämningar med ”outsourcing”företaget. Precis som i teorin, så hittar vi inga 
motkrafter i empirin. 

Utbildning 

Drivkrafter i empirin för utbildning är att kompetensprofiler visar vilka kompetenser som 
krävs inom IS/IT, i HR-plus kan rapporter tas fram som visar vilka som har kompetensbe-
hov i SAP, kunskapsöverföring inom TPU, förbättrar man rutiner och utbildning, förbätt-
rar man även informationssystemen och de flesta yrkeskategorierna tror att deras arbete 
skulle bli mer effektivt med mer utbildning i systemen. 

Motkrafter i empirin är att ledningssystemet är ett viktigt system, men har brister och upp-
levs inte som användarvänligt, kontinuerlig internutbildning finns inte, utan bygger på vad 
som kommer fram vid mål- och utvecklingssamtal, kunskapsöverföring upplevs som spo-
radisk eftersom mötesplatserna upplevs som få, saknas en plan för utbildning inom de ad-
ministrativa systemen, upplever att man inte fått någon utbildning i QLM, SAP-
utbildningen blev aldrig av, medarbetarna uppger att de är självlärda i SAP, utbildningsin-
satserna för SAP har inte varit tillräckliga för dem flesta och många menar att det saknas en 
utbildningsplan i SAP och detsamma gäller QLM. 

”Best practice”/”benchmarking” 

Drivkrafterna i empirin är att det framgår i IS-strategin att kvalitetsledningssystemet skall 
stödja ”best practice” inom företaget och spetskompetens inom system. Motkrafterna i 
empirin är att de naturliga mötesplatserna i verksamheten exempelvis uppges vara få och 
spridda över tid, vilket gör att kunskapsöverföring därmed upplevs som sporadisk. 

Kunskapshantering 

Drivkrafter i empirin är arbetet med att ta fram kompetensprofiler och att kunskapskart-
läggning finns inom fyra olika system på företaget. 
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Motkrafterna är att projektet med kompetensprofiler upphör, verksamheten bygger på yr-
keserfarenhet hos personalen, IS/IT kan uppfattas som en konkurrent hos medarbetarna, 
svårt att inför rutiner kring dokumentation av kunskap för att säkerställa att kunskapen 
stannar i företaget och kan överföras till ny personal, mindre än hälften av operatörerna de-
lar med sig av sin kunskap, något under hälften av konstruktörer/ingenjörer delar med sig 
av sin kunskap och detsamma gäller ingenjörer/chefer/arbetsledare och strax under hälften 
av ingenjörer/chefer/arbetsledare säkrar inte så väldigt mycket att medarbetarna ska förstå 
deras information. 

Support 

I empirin hittar vi drivkraften tillgänglig support i Norge, där det finns mer resurser, IS-
strategin säger att det är viktigt att säkra att personal erhåller lämplig utbildning samt att 
kvalitetsledningssystemet ska stödja "best practice" inom företaget och dokumentationen 
ska vara lätt tillgänglig och tydlig (IS-strategin är inte implementerad) och enkätundersök-
ningen visar att en stor del av medarbetarna är nöjda med den support de får. 

Motkrafter i empirin är att det är svårt att införa rutiner kring dokumentation av kunskap, 
enkätundersökningen visar att drygt hälften av respondenterna menar att dokumentationen 
kring IS är otillgänglig och svår att förstå och enkätsvaren visar på ett omfattande upplevt 
behov av behovsanpassad utbildning inom IS-området. 

7 Analys och diskussion 
Analysen i uppsatsen följer den struktur som både den teoretiska referensramen och empi-
rin följer, det vill säga lednings-, process- och användarperspektiv. 

Våra forskningsfrågor i undersökningen har kretsat kring vilken betydelse det har att sy-
stemen för informationsförsörjningen inom en verksamhet; 

• strategiskt ansluter till övergripande mål – vilket undersöks ur ett ledningsperspek-
tiv 

• är integrerade med varandra och med processerna – som undersöks ur ett process-
perspektiv 

• utnyttjas effektivt och fullt ut genom att användaren har tillräcklig förståelse, kun-
skap och motivation – belyses ur ett användarperspektiv 

7.1 Ledningsperspektiv 
Vid Företaget är IS/IT-området uppdelat i två ansvarsområden; för de administrativa sy-
stemen ansvarar IS/IT-avdelningen, ekonomichefen ansvarar för IS/IT-avdelningen som 
har ansvarar för SAP. Instrumentavdelningen vid Företaget ansvarar däremot för produk-
tionssystemen. Pearlson och Saunders (2006) menar att en verksamhets IS utgör en viktig 
verksamhetstillgång och kan vara ett verktyg för att förbättra samarbete mellan medarbeta-
re, funktioner, enheter och externa intressenter. De menar även att via IS finns möjligheter 
att finna nya vägar för verksamheten, vilken i sin tur kan ligga till grund för strategiska be-
slut som kan ge konkurrensfördelar. Sett tillsammans med vad Nolan och McFarlan (2005) 
föreslår i form av IT-ledningskommitté med representativt sammansatta kompetenser – 
med syfte att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och se IS-aktiviteternas möjligheter – talar 
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för att Företaget har mycket att vinna på att uppmärksamma och söka en enhetlig styrning 
av den totala IS/IT-verksamheten. 

Raghupathi (2007) menar att utvecklingen inom IS/IT-området måste utvecklas och inte 
enbart titta på ROI och beskriver hur en modell för hur värdeskapande IS/IT byggs upp. 
Det är även viktigt att IS/IT ges pondus och styrs från högsta ledningsnivå, menar flera 
forskare som Raghupathi (2007) och Nolan och McFarlan (2005). Detta tillsammans med 
Glaser (2006) visar vikten av att IS/IT-området måste finnas på agendan ända upp på led-
ningsnivå och att organisationen planeras på ett bra sätt för att nå ända ut på lokala nivåer. 

7.1.1 Strategisk inriktning 

Företagets verksamhet har en stark produktionsinriktning, vilket pekar på betydelsen av en 
klart formulerad och kommunicerad affärsstrategi. Denna är konkret uttryckt i tre nivåer; 
som en övergripande mission som pekar mot ett kreativt resursutnyttjande, där produktio-
nen ska vara effektiv och underförstått även ansvarsfull gentemot det omgivande samhället. 
Den följande visionen upplevs mer verksamhetsanknuten, med kundfokus genom att vara 
en pålitlig leverantör som kunden helst ska välja i första hand. Visionen pekar på kundrela-
terade mål, medan den tredje nivån i strategin anger att de styrande värderingarna siktar på 
individuella, organisatoriska och framtidssyftande attityder. De uttalade intentionerna krä-
ver bland annat en effektiv informationshantering, vilket bör avspegla sig i de processer 
och system som stödjer verksamheten. Inom verksamheten finns ett stort antal system som 
täcker flera viktiga områden och som ska utgöra grund och stöd för de interna processerna 
- framför allt produktionen - men också externa processer som verksamheten har att ta 
hänsyn till, exempelvis miljöhänsyn. 

Vi uppfattar att IS/IT-funktioner inom företaget - ur ett ledningsperspektiv - i nuläget kan 
identifieras som support-inriktade, enligt den beskrivning som görs av Nolan och McFarlan 
(2005). Detta betyder att verksamheten i stort har relativt lågt behov av såväl utpräglat till-
förlitlig IT som ny teknologi. Produktionen påverkas inte i större utsträckning vid mindre 
avbrott i affärs- eller ledningssystemen. Det är också fullt möjligt att återgå till manuella ru-
tiner under systemavbrott. Inom verksamhetens olika delar däremot, kan en annan inrikt-
ning skönjas; produktiv. Ett exempel är hur de administrativa stödfunktionerna har behov 
av ett stabilt, men också tillförlitligt informationsintag - inte minst ur ekonomisk synvinkel. 
Inköps-, försäljnings- och lagerfunktioner måste ha relevant information för att kunna stöt-
ta produktionen fullt ut. Fullständigt avbrott i produktionens styrsystem (CACS och XD) - 
när alla reservåtgärder har slagits ut eller inte har fungerat - stoppar produktionen. Detta 
scenario placerar produktionsnära IS i en tydlig produktiv-inriktning och verksamhetsför-
luster kan vara ett faktum tämligen omgående. Som helhet tolkar vi att verksamhetens 
IS/IT-inriktning har en defensiv inriktning (Nolan & McFarlan, 2005) som tydligt vägval, 
vilket är betydelsefullt att hålla i minnet när verksamhetens IS-förmåga, (Gerth & Rothman, 
2007) byggs upp och underhålls. 

Verksamhetens representanter uttalar inte behov av nyskapande och tillförlitlig IT i den ut-
sträckning som anges för en offensiv inriktning, vilket tyder på att det är inom den defensi-
va sfären, se figur 19, som företaget har behov av att befästa IS betydelse. Vår bedömning 
är att det kan finnas utrymme för ledningsfunktioner att se över utvecklingsmässiga möjlig-
heter som är betydelsefulla för den defensiva inriktningen. Det handlar om att beakta 
IS/IT:s position i förhållande till de behov verksamheten har, eftersom en optimal använd-
ning av IS är viktiga för att bibehålla den önskade stabiliteten. Ytterligare möjligheter som 
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ges är utrymme för utbildningsinsatser och att praktiskt använda tid för dialog kring an-
vändningen av IS/IT. 

Behov av ny ITLågt Högt

Behov av 
tillförlitlig IT

Högt

Lågt

Defensiv inriktning Offensiv inriktning

Omsvängande
• Nya system utlovar stora process-

och serviceförbättringar. 

• Nya system utlovar stora 

kostnadsreduceringar. 

• Nya system kommer att minska 

avståndet till konkurrenterna.

• IT representerar mer än 50% av 

investeringarna.

• IT står för mer än 15% av de totala 

verksamhetsutgifterna.

Support
• Servicearbeten som bryter IS upp till 

12 timmar innebär inte svåra 

konsekvenser. 

• Svarstid för användare tillåts ta 

”längre” tid. 

• Interna system är inte synliga för 

leverantörer/kunder, inget större behov 

av extranet. 

• 80% av normalt värdeskapande arbete 

kan snabbt återföras till manuell 

hantering. 

Strategisk
• Längre avbrott än en minut 

resulterar i resultatförlust.

• Försämrad svarstid, mer än en 

sekund, ger svåra konsekvenser för 

interna och externa användare.

• Nya system beräknas ge dramatiska 

kostnadsreduceringar.

• Nya system beräknas be stora 

process- och serviceförbättringar. 

• Nya system ger kostnads-

konkurrensfördelar.

Produktiv
• Avbrott i en minut eller mer betyder 

omedelbar resultatförlust

• Flertalet av verksamhetens 

huvudaktiviteter sker on-line.

• Försämrad svarstid – en sekund eller 

längre – ger svåra konsekvenser för 

såväl interna och externa användare

• Systemarbete är huvudsakligen inriktat 

på underhåll

• Systemarbete innebär mindre 

strategiska skillnader eller dramatiska 

kostnadsminskningar.
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Figur 19 Behov av IT på Företaget - Undersökningens tolkning av företagets IS/IT-inriktning enligt Nolan 
och McFarlans (2005) modell; olika delar av verksamheten befinner sig i support- respektive produktivt 
IS/IT-stöd, totalt sett är företagets inriktning inom det defensiva spektrat. 

Nolan och McFarlan (2005) pekar på att något eller några system som inte är fristående 
från verksamhetens IS kan ge konsekvenser genom att uppträda på ett icke önskvärt sätt, 
vilket kan äventyra stabiliteten. Inom vår undersökning finner vi exempel på detta, där 
verksamhetsinformation hämtas ur affärssystemet och bearbetas i ett icke integrerat system 
för att ligga till grund för marknads- och försäljningsaktiviteter. Därefter används informa-
tion vid redovisning, med påföljd att viss information har förändrats och överensstämmer 
inte fullt ut med uppgifter som löpt parallellt i affärssystemet. Detta inträffar i olika ut-
sträckning såväl inom HR-, produktions- som marknadsområdena. Enligt de teorier kring 
IS/IT vi funnit, finns det möjlighet att utveckla detta område, vilket skulle minimera felkäl-
lor och ge en mer tillförlitlig bild av verksamheten. Konkret innebär detta att Företaget i 
möjligaste mån borde använda affärssystemet i större utsträckning, vilket också våra re-
spondenter ger uttryck för. Det skulle innebära en styrka om Företaget - på produktionsan-
läggningsnivå - vore involverat i ”business intelligence” (BI). Dels skulle detta ge en djup 
förståelse för affärsplanen, dels ett större incitament att på flera sätt involvera medarbetar-
na med syfte att nå uppställda mål. 

Detta finner vi även stöd för hos Hoving (2007) som menar att det generellt fortfarande 
finns många system på företag och ofta egenutvecklade, som inte kan integreras med andra 
system på ett enkelt sätt. För verksamheten är det viktigt med integrering och Hoving 
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(2007) råder till projektledning inom IS/IT för att säkerställa förbättringar som i sin tur le-
der till ROI. I det undersökta företaget framgår i det påbörjade arbetet med IS-strategin att 
affärssystemet SAP är det styrande systemet på företaget och att det inte får utsättas för in-
ternkonkurrens med andra system, vilket betyder att funktioner som finns inom affärssy-
stemet skall väljas i första hand. I den kartläggning av informationsförsörjningen som har 
genomförts på det undersökta företaget framgår att det finns ett flertal plattformar för in-
formationssystem, varav SAP är en av plattformarna. Ett flertal system är inte integrerade, 
vilket betyder att en stor manuell hantering förekommer, där risken för fel alltid finns. Det 
har också visat sig att en stor del av datan matas in i ett flertal system, som kräver många 
arbetsmoment vid uppdateringar och förändringar. 

Genom att använda färre system och utöka användningen av befintligt utvalda system, ex-
empelvis affärssystemet, förbättras förutsättningarna både för den manuella hanteringen 
och för kunskapshanteringen. Genom att ha datan i ett affärssystem, så finns all tillförlitlig 
data lagrad i en databas, menar Benders et al. (2006). Datan blir tillförlitlig och uppdate-
ringar sker endast i ett system. När det gäller kunskapshanteringen så är det en klar fördel 
att hantera kompetensen för färre system, exempelvis minskat antal datautbildningar, färre 
specialkompetenser och fler personer innehar kompetensen för de utvalda systemen. 

Verksamhetens organisationsstrategi, med produktionsfokus, har behov av stabila stödsy-
stem. IS/IT-strategin är inte klart formulerad, men den ger intryck av att affärssystemet 
SAP inte ska utsättas för intern konkurrens. 

Enligt modellen som Nolan och McFarlan (2005) presenterar, är också BI en viktig del i 
support-inriktningen och här har verksamheten en väl definierad strategi. Företaget möter 
omvärldens behov och krav som har identifierats genom BI, vilket dock till största delen 
sköts på affärsområdesnivå. Information som bland annat kommer ur effektiv BI ligger 
därefter till grund för den övergripande affärsplan som bryts ner till målsättningar på pro-
duktionsanläggningsnivå. Verksamhetsledningens bearbetning av affärsplanen görs konkret 
genom ledningssystemet och förs därefter ut i organisationen på olika vis. 

Företaget har valt att ”outsourca” vissa IT-funktioner till ett externt företag i Norge, vilket i 
praktiken innebär att support och stöd i användning av vissa system sköts av annan part 
medan företaget tar hand om drift, underhåll och programvaror. Detta ligger i linje med 
vad Hoving (2007) lyfter fram kring betydelsen av att behålla specifik IT-kompetens inom 
företaget. Syftet är att själv äga handlingsutrymme i interna IS/IT-frågor. Hos Företaget 
kan skönjas hur ”outsourcing” påverkar IS/IT, genom att det är IT-leverantören som i viss 
mån styr handlingsutrymmet även på lokalt plan. Företagets IS/IT-chef ger oss bilden av 
att situationen kan förbättras. Exempel är att uppdrag som beställs hos leverantören inte 
kan påverkas prioritetsmässigt av företaget, utan man är här en av flera kunder - kanske till 
och med betraktas som en mindre kund - vars uppdrag hamnar långt ner på prioritetslistan. 
Enligt vår mening kan det därför finnas vinster i att söka leverantörer eller samarbetspart-
ners i IT-frågor, som kan ge företaget ett gynnsamt läge i dessa frågor, samtidigt som den 
företagsegna kompetensen säkrar att handlingsutrymmet är gott. 

Det faktum att IS/IT-frågor hanteras på såväl huvudkontorsnivå som inom respektive 
produktionsanläggning skapar en förvirring kring vad som gäller i vardagligt arbete. Detta 
hindrar också det lokala utvecklingsarbetet, såväl ur process- som användarperspektiv. 
Även här visar Hoving (2007) på vikten att omge företaget med tillförlitliga och kompeten-
ta samarbetspartners. I detta fall kan möjligheten att bygga nätverk inom den egna affärs-
områdessfären utnyttjas, vilket också görs i utvecklingsgruppering på IS/IT-chefsnivå. 
Däremot kan möjligheterna att arbeta lokalt på företagsnivå förbättras ytterligare. 
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IS-förmåga 

I situationer där användare upplever oklara roller inom IS, ställs krav på strategisk IS-
kompetens inom företaget. De nödvändiga frågorna kring ansvar och möjligheter måste 
ställas och besvaras; var skapas policyer och riktlinjer och hur förs dessa vidare i organisa-
tionen? Vilken besluts- och ledningsnivå har ansvar för dessa på huvudkontorsnivå och 
inom affärsområdet? Det är här vi menar att vägarna till medvetande och förståelse kring 
IS/IT-området inom verksamheten måste börja. Genom att arbeta på detta vis, ges möjlig-
heter för både ledning och systemanvändare i produktionen att utifrån ett gemensamhets-
tänkande och standardiserade rutiner arbeta utifrån väl förankrade målsättningar. Detta är 
också en del av den IS-förmåga, som Gerth och Rothman (2007) beskriver, där interna och 
externa samarbeten mynnar i en prestigelös dialog kring IS/IT-området. IS-förmågan inne-
bär också en medvetenhet kring hur IS uppfattas av användare och är uppbyggd i symbios 
med affärs- och verksamhetsstrategier (Gerth & Rothman, 2007). En kontinuerlig utvärde-
ring anges ingå som ett behov i IS-strategin och företaget har verktyget genom QLM, men 
de konkreta resultaten är mindre klara. För vem och när eller hur används detta och hur ser 
återkopplingen till medarbetarna ut? 

Kartläggning/IS/IT-arkitektur/ Mätbara IT-aktiviteter 

Kartläggningen av IT-infrastruktur gäller inte endast den hårdvara som står till företagets 
förfogande, utan också tillgången till användarnas kunskap och möjlighet att använda den-
na. IS/IT-arkitekturen har QLM som ryggrad, där planen för överföring av verksamhets-
strategin görs tillgänglig inom företagets IS, enligt Pearlson och Saunders (2006) definition. 
I anslutning till detta finner vi intentionen att ha en förståelse för IS roll, att det krävs bra 
implementering av system och arbetssätt. Ur ett ledningsperspektiv finns det också tydliga 
behov av att mäta och sätta ett värde på IS betydelse (Bowen et al., 2007). Däremot är det 
inte lika klart hur implementering och användning av IS sker inom företaget. Exempel är 
att de möjligheter som finns inom SAP att dokumentera återkommande arbetsmoment och 
materialåtgång, som framför allt skulle ge tidsmässiga och ekonomiska vinster, inte utnytt-
jas i optimal utsträckning. 

Glaser (2006) påstår att IS/IT-arkitekturen ofta är de mest komplexa IT-diskussionerna 
som ledningen i ett företag måste hantera. Dessa diskussioner är viktiga att ta, då en dåligt 
uttänkt och försummad arkitektur kan ödelägga en organisations möjlighet att uppnå det 
önskade värdet från sin IT-investering. En underhållen arkitektur kan betydligt förbättra 
ROI. I undersökningen framgår att ledningen i Företaget inte diskuterar IT-området, utan 
det verkar som de har lämnat över ansvaret till huvudkontoret sedan beslutet om ”outsour-
cing” av viss verksamhet inom IS/IT-området togs för några år sedan. Detta tillsammans 
med att styrningen från huvudkontoret, till exempel IS-strategi som inte förankrats, inte 
fungerar fullt ut samt helhetssynen inom hela IS/IT-området minskar företagets chanser 
avsevärt till en effektiv ROI av IT-investeringarna. 

IT-styrning 

Vi vill påstå att det finns många förbättringar att göra i det undersökta företaget, för att ef-
fektivisera informationsförsörjningen, som leder till bättre utnyttjande av resurser och ROI. 
Men det kräver tydligare styrning och ett övergripande ansvar för hela IS/IT-området. I det 
undersökta företaget framgår att huvudkontoret har försökt styra upp IS/IT-verksamheten, 
men arbetet är halvfärdigt och man har inte lyckats nå de lokala nivåerna på ett bra sätt. På 
lokal nivå är dessutom IS/IT-området uppdelat på olika ansvar, vilket försvårar det över-
gripande synsätt som är nödvändigt för helhetsperspektivet för informationsförsörjningen. 
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Precis som Bowen et al. (2007) menar krävs det att först skaffa insikt om hur IT-styrning 
etableras inom en organisation. Därefter tas ställning till olika vägval inför implementering 
av IT-strategier och policyer och handlingsplaner, som i sin tur gör IT-användningen mät-
bar, vilket krävs för att ställa effektiviteten i relation till sina egna prestationer över tid eller 
andra organisationer. 

7.1.2 Affärssystem 

Benders et al. (2006) menar att affärssystem möjliggör en central och fullständig kontroll 
över alla processer i organisationen och har en gemensam databas för all data. Fördelen 
menar författarna är att integrationen blir avsevärt mycket bättre både mellan verksamhets-
processer och geografiskt spridda dotterbolag och styrningen underlättas med en bättre 
överblick och tillförlitlig data som finns lagrad i en databas. Smidigheten, kontinuiteten och 
det sammanhängande informationsflödet till värdekedjan betyder ökad effektivitet och 
bättre beslut. Den kartläggning som nu har gjorts av det undersökta företagets system, visar 
att flera plattformar finns för information. Några är integrerade med affärssystemet SAP, 
medan andra inte är det, utan kräver manuell hantering. För att få den önskade styrningen 
och tillförlitliga data, som skall ligga till grund för effektiviteten och besluten krävs att IT-
infrastrukturen och IS/IT-arkitekturen ses över. 

Affärssystemet SAP implementerades på företaget för cirka 10 år sedan, vilket var ett bety-
delsefullt och viktigt beslut för ett företag i denna storlek, som dessutom ingår i en koncern 
med flera dotterbolag inom samma affärsområde. Den kartläggning av systemen som har 
gjorts i denna undersökning visar att SAP inte nyttjas fullt ut och beslut har tagits att inte 
implementera alla moduler i SAP. Men har man en gång tagit beslutet att implementera ett 
affärssystem, borde man överväga att ersätta system med funktioner som även finns i af-
färssystemet. Affärssystem utvecklas och företaget borde med jämna mellanrum se över 
förbättringsmöjligheter med att implementera ytterligare enheter. Speciellt med tanke att 
det affärsområde som det undersökta företaget ingår i, redan finns kunskap om andra en-
heter i affärssystemet. Kostnaden för den manuella hanteringen och extra kontroller som 
krävs, är många gånger större än vad företaget beräknar. Dessutom handlar det om kun-
skapshantering, flera system kräver en ökad kunskapsbank som i sig kräver resurser. 

I litteraturen framgår både för- och nackdelar med ett standardiserat kontra ett anpassat af-
färssystem. Affärssystemen är ett konkurrensmedel och blir det för standardiserat förlorar 
företaget en del av sin konkurrenskraft, men anpassas systemen blir det både dyrare och 
svårare med uppgradering samt uppdatering (Benders et al., 2006). I vilket fall som helst, så 
måste företag styra sin verksamhet på ett effektivt sätt och då är ett affärssystem ett ut-
märkt verktyg. I det undersökta företaget framgår att när affärssystemet implementerades, 
så anpassades SAP enbart minimalt, för att underlätta uppdateringar. Företagets arbetsflöde 
och yrkesrollerna förändrades inte i samband med implementeringen. Med detta utläser vi 
att ännu ett system lades på organisationen, vilket innebar förbättringar för ekonomiavdel-
ningen där antalet resurser kunde minskas, men det innebar också fler uppgifter för andra 
medarbetare i organisationen. Vi menar att man borde ha sett över hela organisationen och 
dess arbetsflöde i samband med implementeringen, eftersom ett standardiserat affärssystem 
borde betyda ändrade arbetsrutiner, precis som Benders et al. (2006) menar att i implemen-
teringen rikta in systemet på organisationen, vilket kan vara avgörande för hur lyckad im-
plementeringen blir. 

Uteblivna verksamhetsförbättringar, processerna har inte blivit snabbare, bibehållen nivå på 
kundservice och flexibiliteten visar sig vara kostsam. Orsaken kan, enligt Wood och Caldas 
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(2001), härledas till tankemässig reduktion av helheter, både teknisk och systemmässig som 
visar sig att organisationen ser på affärssystemet som en ordinär IT-lösning. När det gäller 
det undersökta företaget sker arbetet kring området IS/IT på olika nivåer, närmare bestämt 
på koncernnivå och lokala nivåer. Det undersökta företaget räknas som lokal nivå och även 
här är området uppdelat i två områden, det administrativa och det produktionsmässiga om-
rådet. I undersökningen upplevs att arbetet inte samordnas och ses på som en helhet och 
ingen har den övergripande synen på - eller förståelse för - informationsförsörjningen i sy-
stemen. 

På huvudkontorsnivå har man försökt styra upp informationsförsörjningen genom över-
gripande processer och ett påbörjat arbete med att forma en IS-strategi. Detta arbete har 
inte genomarbetats genom hela organisationen ut på de lokala nivåerna och har därmed 
inte haft någon genomslagskraft. Det betyder att implementeringen av affärssystemet SAP 
inte fullt ut har fått den verksamhetsförbättring och styrning som ändå är möjlig med SAP. 
Detta kan uppstå menar Dillard och Yuthas (2006), som poängterar att vid implemente-
ringar av affärssystem krävs handling och styrmekanismer som visar rätt riktning, så att de 
standardiserade arbetssätt som betyder rationalisering av processer och minskat nyttjande 
av personalresurser, kan uppstå. Vi vill påstå att dessa handlingar och styrningar inte har 
skett fullt ut på det undersökta företaget. I början av implementeringen fanns en hel del re-
surser att tillgå, men en stor del av kompetensen har försvunnit från företaget. Detta till-
sammans med att styrningen inte har skett fullt ut, bidrar till uteblivna effektiviseringar och 
bristande kunskapshantering. 

7.2 Processperspektiv 
Företaget har på huvudkontorsnivå påbörjat ett arbete med en IS-strategi, där infrastruktur 
framgår, men vi saknar arkitekturen. Som Glaser (2006) menar tjänar arkitekturen samma 
roll för informationssystemen som planskissen för ett hus. IS/IT-arkitekturen består av 
koncept, strategier och principer som styr en organisations tekniska val och implemente-
ringar. En dålig arkitektur, menar Glaser (2006) kan ”spöka” i en organisations informa-
tionssystem och större ändringar i IS/IT-arkitekturen kan bli dyra och tidskonsumerande. 
Pearlson och Saunders (2006) skriver att företag omväxlande använder uttrycken IS/IT-
arkitektur och IT-infrastruktur, men författarna påtalar att det är viktigt att skilja mellan ut-
trycken. IS/IT-arkitekturen är en plan för ur affärsstrategin överförs till IS, medan IT-
infrastruktur är allting som stödjer flödet och informationsprocessen. I de intervjuer som 
har genomförts framgår att IS/IT-området inte har någon hög prioritet i företagsledningen, 
men det framgår att det finns system för att nå ut med företagets övergripande mål och 
strategier. Vi har kunnat visualisera, se figur 20, IS/IT-arkitekturen på företaget med stöd 
av information från intervjuer och dokumentation. 
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Figur 20 IS/IT-arkitekturen på Företaget. 

Arkitekturen börjar med den övergripande visionen, som arkiveras i en version i QLM och 
i en annan version i Domino.Doc, som länkas till intranätet. För att nå visionen finns stra-
tegier som arkiveras i Domino.Doc och visas i QLM. ”Business Plan” skapas varje år för 
att arbeta mot strategierna. ”Business Plan” arkiveras i Domino.Doc och länkas till intranä-
tet. Delmålen i ”Business Plan” kallas KPI:er (Key Performance Indicators) och mäts och 
visas i QLM. Avdelningsmålen riktar in sig mot KPI:erna och ligger som underpaneler i 
QLM, exklusive de administrativa avdelningsmålen som finns på intranätet. TPU-målen 
riktas mot avdelningsmålen och finns för alla TPU-grupper i TPU-handboken som finns på 
intranätet. TPU-grupperna består av flera grupper i större grupper på större avdelningar, en 
grupp på mindre avdelningar och riktigt små avdelningar är hopslagna till en TPU-grupp. 
Till sist har vi mål- och utvecklingssamtalen (MoU-samtal) som alla medarbetare har med 
sin närmaste chef, som styrs in på avdelningsmålen. MoU-samtalen finns i utskriven ver-
sion hos varje medarbetare och hans/hennes chef. 

Vi menar att det skulle innebära en styrka för företaget att arbeta strategiskt med IS/IT-
arkitekturen. Inte minst med tanke på att systemens betydelse ökar successivt både globalt, 
lokalt och internt på företaget. Gerth och Rothman (2007) pekar särskilt på att IS inte kan 
stå utanför effekterna av globaliseringen. De menar att en strävan åt lägre strukturella kost-
nader, ökad innovation, väl utnyttjade informationstillgångar och smidighet hos verksamhe-
ter sätter press på företagen att snabbt och säkert tillgodogöra sig information. Fokus måste 
läggas på IT-ledarskap, analys och BI. Detta får även stöd i den hänvisning Sandkuhl et al. 
(2005) gör, det vill säga studien från Delphi Group, som visar att 39 % av verksamhetsche-
fer spenderar två timmar per dag eller mer för att söka efter den rätta informationen. 29 % 
av dessa tror att dåliga IT-verktyg är den största orsaken. 

När det gäller infrastrukturen, så nämns denna i det tidigare nämnda påbörjade arbetet med 
IS-strategin samt på Företagets intranät. I det påbörjade arbetet med IS-strategin finns inf-
rastrukturen beskriven, men än så länge enbart i påbörjad form och på intranätet beskrivs 
infrastrukturen inte alls. Rådet till det undersökta företaget är att få in IS/IT-arkitekturen 
och IT-infrastrukturen i ledningssystemet, för att på detta sätt lättare kunna identifiera ef-
fektiviseringar och förbättringar. I vår undersökning finns råd från Glaser (2006) till före-
tagsledningar på uppgifter och steg för att lyckas. Hugos (2008) menar att svaret på hur en 
ny IT-infrastruktur kan byggas upp tills IT-infrastrukturen är på plats är en mycket strate-
gisk uppgift som enbart systemarkitekten kan svara för och trycker även på att systemarki-
tekturer måste vara dynamiska, inte statiska. 
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Pearlson och Saunders (2006) menar att IS är en viktig tillgång i verksamheter och kan vara 
ett verktyg för att förbättra samarbete mellan medarbetare, funktioner, enheter och externa 
intressenter samt möjligheter att finna nya vägar för verksamheten. De menar att en del i 
förmågan att utveckla sin verksamhet är kopplat till visualiseringen och effektiviseringen av 
sina processer. Sammantaget visar detta vikten av att IS visualiseras tillsammans med verk-
samhetens processer, för att se möjligheter för utveckling och effektivisering. Det under-
sökta företaget är certifierade enligt ISO 9001:2000 och arbetar med ledningssystem och vi-
sualisering av verksamhetens processer inom styrande funktioner, materialflöde och stöd-
funktioner. 

IS/IT-området på det undersökta företaget är uppdelat i administrativa system respektive 
processystem, där IS/IT-avdelningen ansvarar för de administrativa systemen och instru-
mentavdelningen ansvarar för produktionssystemen. Både IS/IT och instrument ingår 
inom stödfunktioner, där det för IS/IT finns några få processer för införande av nya sy-
stem, daglig drift och underhåll samt stöd till användaren samt övergripande processer från 
huvudkontoret. Processerna inom underhåll, där instrumentavdelningen ingår innehåller 
inga processer för processystemen. Informationssystemen finns inte visualiserade inom nå-
gon av processerna som Pearlson och Saunders (2006) menar är viktigt för att se möjlighe-
ter för utveckling och effektivisering. I den undersökning som har genomförts har arbetet 
påbörjats med att identifiera vilka system som används inom de olika processerna, se figur 
9. I enlighet vad Mattsson (2002) framhåller är det svårt – näst intill omöjligt – att ha en 
fullständig bild över alla delar av IS inom processinriktade verksamheter. Vår undersök-
ning, se figur 21, ska därför ses som en grund inför en mer genomgående och detaljerad 
kartläggning. 
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Figur 21 Bilden visar de IS-system som kunde identifieras genom genomförda intervjuer, dokumentation och 
förförståelse i de olika huvudprocesserna i företagets ledningssystem. 
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Raghupathi (2007) delar upp IT/IS-aktiviteter i interna respektive externa drivkrafter och 
fokus, se figur 3. Interna verksamhetsnära aktiviteter har bindningar till den vardagliga 
verksamheten, där IT-kvalitet fokuseras, där till exempel säkrad tillgänglighet och tillförlit-
lighet i system och information är viktig. Den externa delen med verksamhetsfokus handlar 
om hur verksamheten hanterar ”outsourcing” samt kontakter med leverantörer och kun-
der. Utifrån intern strategisk synvinkel är internkontrollen ett betydelsefullt inslag, tillsam-
mans med behov att finna mätbara värden inom IT/IS. Slutligen menar Raghupathi (2007) 
att verksamheter behöver vara uppmärksamma kring de externt knutna strategiska aktivite-
terna, det vill säga hur certifieringar upprätthålls och säkras samt efterlevnad av lagar och 
rekommendationer. 

Mattsson (2002) menar att i en ”supply chain”-process finns naturligtvis de värdeskapande 
inslagen, men även ofta inslag av aktiviteter som inte längre tillför något värde. För effekti-
visering krävs att eliminera onödiga aktiviteter. Men det gäller att börja i rätt ända, det vill 
säga börja med de processer som är viktigast, exempelvis de som kan öka kundtillfredsstäl-
lelse, resultatförbättringspotential eller resursåtgång. I det undersökta företaget framgår att 
detta arbete är påbörjat inom IS/IT-området genom den IS-strategi som finns i utkastform. 
Där framgår kostnads-, funktions- och tidseffektivitet som viktiga hållpunkter och områ-
dena infrastruktur, SAP-relationer, samarbetsverktyg, driftrapportering, administration 
nämns som de områden som omfattas i strategin. Enligt Mattssons (2002) modell bör valet 
av processer göras i första skedet och därefter identifiera förbättringspotentialer i informa-
tionsförsörjningen. I det undersökta företaget finns varken infrastrukturen eller arkitektu-
ren inom IS/IT visualiserat vare sig i separata processer eller integrerade i verksamhetspro-
cesserna, vilket betyder att det arbetet måste påbörjas i första hand. En bra början är att 
identifiera de viktigaste processerna och visualisera de IS som används i de processerna. 

7.3 Användarperspektiv 
Vår enkätundersökning söker svar på användarnas inställning till IS utifrån de områden 
som Messner (2007) respektive Bergsjö och Malvius (2007) tar upp i sin forskning kring 
användarens roll för framgångsrik IS-användning. Vi har använt de modeller som utarbe-
tats för att visualisera hur ledningsengagemang, process-/systemanslutning och användar-
nöjdhet bidrar till verksamhetsvinster. Likt den empiriska redovisningen som rör enkätun-
dersökningen, förtydligar vi här arbetsområden för de yrkeskategorier som vi refererar till i 
analys och diskussion enligt nedan: 

• ingenjörer – är ingenjörer/chefer/arbetsledare inom produktionen 

• konstruktörer – ingenjörer/konstruktörer inom underhåll 

• operatörer – arbetar inom produktionen 

Utifrån enkätsvaren finner vi att det finns en starkt förankrad uppfattning hos användarna 
att ledningen är engagerad och förser dem med de IT-redskap som krävs för att utföra ett 
gott arbete, medan det är mer tveksamt om ledningen skaffar sig kännedom om vilka pro-
blem som kan uppstå på grund av bristande IS i vardagsarbetet. Detta anknyter till vad 
Bowen et al. (2007) anger som viktig utvecklingspotential. Vår tolkning blir att det saknas 
dialog kring IS inom organisationen. De problem som kan uppstå kan inte förmedlas på ett 
naturligt sätt från användaren till ledningen, vilket vi uppfattar också är en konsekvens av 
att IS/IT-arkitekturen (Pearlson & Saunders, 2006) inte är anpassad för att hantera en öp-
pen dialog i dessa frågor. Såväl Messner (2007) som Bergsjö och Malvius (2007) pekar ock-
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så på den inverkan som ledningens engagemang för IS har som utgångspunkt för ett fram-
gångsrikt arbete med IS. Vår tolkning blir att den drivkraft som ledningsengagemanget in-
nebär inte utnyttjas fullt ut vid företaget. Flera forskare (Bowen et al., 2007; Gerth & 
Rothman, 2007) anger hur det bör finnas möjlighet till dialog med IS-användare för att 
uppmärksamma och diskutera IS-förbättringar. De strategiska fördelarna som skulle kunna 
uppnås – med förändrad IS-strategi etc – blir därmed svåra att uppnå utan dialog med IS-
användare. Inom Företaget finns flera arenor för dialog; TPU-grupperingarna, MoU-
samtalen och diskussioner kring ledningssystemets KPI:er är exempel på detta. 

Beträffande system- och processanslutning visar enkätsvaren att det finns en ganska dålig 
anslutning mellan processerna. Konkret visar detta sig genom att samma uppgifter måste 
anges eller bearbetas flera gånger i systemen. Detta tyder enligt Messner (2007) på att sy-
stemen inte har en processanpassning eller att informationsintegreringen (Bergsjö & Malvi-
us, 2007) måste förbättras. Ur kartläggningen av IS vid företaget kommer också fram att 
flera separata system är i drift, vilkas funktion skulle kunna kan hämtas ur företagets affärs-
system. Dessutom finns möjlighet att ange upprepade produktionshändelser – t ex planera-
de produktions- eller underhållshändelser – och på det viset öka effektiviteten. 

Informationskvaliteten (Messner, 2007) och funktionaliteten (Bergsjö & Malvius, 2007) 
upplevs som god av konstruktörer och ingenjörer, men denna uppfattning delas inte av 
operatörerna. Detta menar vi kan tyda på att operatörerna till skillnad från konstruktörerna 
och ingenjörerna inte ser sin del i helheten, och därmed inte har förståelse för hur deras in-
formation utgör en viktig del. Detta kan bero på att framför allt operatörerna har fått bris-
tande utbildning i systemanvändning, enligt de svar respondenterna lämnat i vår enkät. Vår 
tolkning blir att de därför kan känna sig osäkra i det vardagliga arbetet i IS. Utbildningsbe-
hov och insatser som är behovsanpassade bedömer också våra respondenter som viktiga 
pusselbitar, för att höja effektiviteten i arbetet. Systemkvalitet och informationskvalitet ytt-
rar sig konkret t ex genom att samma uppgifter inte ska anges eller bearbetas flera gånger i 
olika system, utan göras tillgängliga när de noterats vid enstaka eller ett fåtal tillfällen. De 
förhållanden som respondenterna inom Företaget uttrycker, skulle enligt Messners (2007) 
modell tyda på att systemen inte har en bra processanpassning eller att informationsintegre-
ringen (Bergsjö & Malvius, 2007) kan förbättras. Ur kartläggningen av IS vid företaget 
kommer det också fram att flera separata system är i drift, vilkas funktioner lika väl skulle 
kunna hämtas ur affärssystemet SAP. Dessutom finns möjlighet inbyggt i affärssystemet att 
dokumentera återkommande produktionshändelser eller underhållsinformation, vilket en-
dast utnyttjas i liten skala. Den informationskvalitet som respondenterna upplever, har teo-
retiska samband med vilja att använda och nöjdhet med systemen (Messner, 2007; Bergsjö 
& Malvius, 2007). 

Supportkvalitet innefattar enligt Messner (2007) olika områden såsom direkt support, do-
kumentation och utbildning. Den direkta supporten upplevs av våra respondenter som 
god, samtidig som behovet av support inte anses vara högt. Vår undersökning har inte delat 
in den direkta supporten i handhavande- eller teknisk support, utan angetts i generell bety-
delse. En stor del av respondenterna har valt att inte uttrycka någon åsikt kring supporten 
och detta kan betraktas på olika sätt. En tolkning är att supporten inte är klart uttryckt; vad 
är support för användarna inom Företaget? Vet användarna hur supporten ska kontaktas, 
eller kan det verkligen vara så att IS inte kräver någon support i större utsträckning? Är det 
kollegorna som står för merparten av den direkta supporten? Enkätsvaren pekar mot en 
problematik som påverkar användning av IS och därmed den information som IS ger orga-
nisationen. Ett exempel är att ca 60 % av konstruktörerna angett att de upplever svårigheter 
att använda systemen, samtidigt som en lika stor andel inom samma yrkeskategori har valt 
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att inte ange någon åsikt om den support de har att tillgå. Här menar vi att alternativet ”har 
ingen åsikt” kan innebära ett tydligt ställningstagande från konstruktörernas sida. Liknande 
förhållanden gäller för ingenjörer och operatörer mellan dessa påståenden, fast deras svar 
pekar i rakt motsatt riktning. De är i hög grad nöjda med supporten, samtidigt som de inte 
upplever att svårigheter i IS-användningen hindrar dem i arbetet. Den del av supportkvali-
teten som rör dokumentation kring systemen, visar hur drygt hälften (ca 55 %) av respon-
denterna menar att dokumentationen kring IS är otillgänglig och svår att förstå. Detta leder 
oss vidare till den supportkvalitet som handlar om utbildning. När respondenterna ställts 
inför påstående kring hur de upplever att den utbildning de fått, visar enkätsvaren på ett 
omfattande upplevt behov av behovsanpassad utbildning inom IS-området. 

Respondenternas systemacceptans beskriver hur nöjda de är med att arbeta med företagets 
IS och vilken bild de förmedlar till omvärlden. Vi kan se hur framför allt ingenjörerna ut-
trycker användarnöjdhet, medan operatörer och konstruktörer anger en mindre positiv in-
ställning. Detta stämmer också överens med den bild som respondenterna anger att de 
förmedlar i kontakter utanför företaget. Även ingenjörerna – trots sin mera positiva inställ-
ning till IS – anger att de i liten utsträckning talar i positiva ordalag om företagets IS som 
arbetsredskap. En tolkning kan här vara att konstruktörer och operatörer kan se utveck-
lingsmöjligheter inom IS för sin del. Här menar vi att det bör finnas utrymme för dialog 
inom företaget kring IS-användningen i linje med de teoretiska rönen i vår undersökning 
(Dillard & Yuthas, 2006; Bowen et al., 2007). 

En anledning till att respondenterna inte anger att de upplever ett behov att ta del av sup-
portfunktionen kan vara att de vänder sig till kollegor för att få stöd. Lika stor andel re-
spondenter som anger att de delar med sig av sin kunskap och ger råd till kollegor i stor ut-
sträckning – lika många uttrycker att de delar med sig i liten utsträckning eller inte alls. Ur 
ett användarperspektiv finns fördelar i att få support via kollegor; det är ett snabbt och 
lättillgängligt sätt att lösa eventuella problem inom IS-användningen. Å andra sidan kan di-
rektsupport av kollegor betyda att de problem som finns inte uppdagas, inte förs vidare i 
organisationen och därför heller inte åtgärdas. En viktig funktion som höjer supportkvalite-
ten är kännedom om problematik. Supportfunktionen kan vara en länk mellan användaren 
och ledningsfunktionen. I sammanhanget vill vi peka på att det också är förvånansvärt att 
en stor del av ingenjörerna (ca 41 %) inte säkrar att deras information förstås av medarbe-
tarna. Därigenom kan kommunikationen öppnas upp till den dialog kring IS som teorin 
(Dillard & Yuthas, 2006; Bowen et al., 2007) lyfter fram som en framgångsfaktor. Genom 
de olika grupperingar som sedan tidigare finns inom företaget kan också frågor från den di-
rekta supporten via kollegor lyftas fram. Företagsledningen kan på så vis bli mer medveten 
om vilka problem som uppstår och agera för att förbättra situationen. Ett första steg i den-
na riktning är att se över supportorganisationens funktion och dess kontaktytor för att an-
vända denna som ett strategiskt viktigt verktyg för att upptäcka och bygga vidare utifrån. 
Samtidigt krävs att företagets medarbetargrupperingar – t ex TPU-grupper, för vidare de 
IS-diskussioner som tas upp där. Dessa grupperingar – eller liknande nätverk inom verk-
samheten – skulle också vara bra arenor för dialog som rör möjligheten att påverka vilka 
krav som bör finnas på nya system som ska implementeras. Ca 90 % av ingenjörerna anger 
att de vill ha påverkansmöjligheter och ställa krav på nya system. Övervägande delen av 
konstruktörer och operatörer har samma inställning. Vi uppfattar att detta skulle innebära 
ett led i att skapa en god kunskapshantering, enligt Davenport och Prusaks (2000) modell. 

Beträffande nettoeffekter och verksamhetsvinster som IS bidrar till, anser övervägande de-
len av samtliga yrkeskategorier att IS ger en effektiv arbetstid. I gruppen som har motsatt 
åsikt finner vi ingenjörer och operatörer, vilket vi menar tyder på en möjlig förbättringspo-
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tential. Speciellt med tanke på att en stor andel av ingenjörer och operatörer - ca 20 % var-
dera – inte har uppfattningen att IS bidrar till högre produktkvalitet eller väljer att inte ut-
trycka någon åsikt (ca 45 % i vardera yrkeskategorin). 

7.3.1 Kunskapshantering 

Det är viktigt att företag optimerar sitt interna informationsflöde och effektivt tar vara på 
kunskapen, lyfter Sandkuhl et al. (2005) fram. Forskning och utveckling på universitet och 
IT-företag har bidragit med flera teknologier för att möta denna efterfrågan. Men Sandkuhl 
et al. (2005) frågar sig om de lösningar som finns är tillfredsställande, eftersom undersök-
ningar visar att chefer ägnar en stor tid till att hitta rätt information och många tror att or-
saken är dåliga IT-verktyg. Med detta menar Sandkuhl et al. (2005) att det finns ett kun-
skapsgap, bland annat mellan informationen som är elektroniskt arkiverad någonstans i fö-
retaget och informationen som faktiskt går att återfinna samt gapet mellan funktionaliteter 
från mjukvarulösningar och vad användarna verkligen använder eller vet hur de skall an-
vändas. 

Vid Företaget finns ett antal plattformar för information, men allt är inte klart och tydligt 
om vilken information som skall finnas var, det vill säga en del information finns på flera 
plattformar, där manuell överföring sker mellan vissa och automatisk överföring sker mel-
lan andra. Företaget bör arbeta med de gap som finns i informationsförsörjningen, både 
vad det gäller var arkiverad information finns och kunskapen i systemen. Det elektroniska 
dokumenthanteringssystem som finns på företaget är ett bra steg på vägen. Det finns utbil-
dade ”super-users” för systemet och riktlinjer finns framtagna för vad som skall placeras i 
systemet, vilket innebär att man är på god väg för standardisering av arkivering. Men än så 
länge är man inte riktigt där, eftersom det fortsatt råder osäkerhet i organisationen om var 
information skall finnas. Råder det osäkerhet om var information skall finnas, så kan man 
fråga sig hur medarbetare skall veta vilket system de skall gå till för att hitta den informa-
tion de behöver. Här skulle helhetsperspektivet komplettera arbetet genom att komplettera 
rutinerna med dokumenthanteringssystemet med en övergripande plan över var all infor-
mation i företaget skall lagras, exempelvis produktions- och marknadsdata. För att tillhan-
dahålla rätt kompetens för systemen behövs dessutom en utbildningsplan för systemen. 
Men först och främst krävs det en planerad IT-infrastruktur som täcker in hela IS/IT-
området, så att rätt integrerade system och plattformar finns i infrastrukturen. 

När det gäller de gap som Sandkuhl et al. (2005) i övrigt sammanfattar; gapet mellan vilka 
teknologier företag verkligen implementerar i sitt dagliga arbete och vad forskare antar är 
verkligheten och gapet mellan efterfrågan av en användargrupp med tanke på optimerat in-
formationsflöde och förståelsen av systemutvecklarna, så är dessa områden bra att känna 
till för att kunna bevaka utvecklingen. Dessutom i möjligaste mån förmedla behovet i de 
samarbetsforum som finns inom företaget. 

Kunskapshantering är ett växande område att hantera för företag. Morhed et al. (2006) an-
ger att den ökade globaliseringen och generationsväxlingen är två områden som ställer krav 
på kompetensöverföringen i företagen. Det framgår i vår undersökning att det råder brist 
på utbildning och kompetens för några av informationssystemen i företaget. Under de se-
naste åren har personalavdelningen arbetat med kompetensprofiler, där företaget får fram 
de kunskapsgap som behöver förbättras. Det finns idag 260 kompetensprofiler framtagna. 
Företaget har dock beslutat att lägga projektet på is, vilket vi tolkar som ett mindre strate-
giskt grundat beslut. En anledning att fortsätta driva projektet kan vara att, det är lättare att 
identifiera de brister som finns inom informationssystemen med kompetensprofiler, enligt 
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både informations- och IS/IT-chefen. Förutom att den ökade kunskapen medför en ökad 
effektivitet, så innebär det även en ökad konkurrensnivå i den globalisering vi befinner oss 
i. Dessutom förberedelse för den kompetensöverföring som kommer att krävas under den 
stora generationsväxling som kommer. 

Hur användbar är den modell som Davenport och Prusak (2000) har utvecklat för kun-
skapshantering? Modellen består av tre steg, varav det första gäller kunskapsgenerering, där 
författarna menar att företag ständigt genererar ny kunskap, som ligger till grund för med-
arbetarnas handlande. Detta är något som förekommer i alla företag och kan även översät-
tas till det undersökta företaget. Men hur tas kunskapen tillvara? Nästa steg i modellen rör 
dokumentation och organisation av kunskap, vilket innebär att göra organisatorisk kunskap 
tillgänglig för alla inom organisationen som är i behov av den. Kunskapen kan vara av två 
slag, implicit respektive explicit och under kunskapskartläggningen gäller det att dokumen-
tera och göra det lätt att finna den information man söker. I modellen föreslås en kun-
skapskarta, som kan vara i form av en konstruerad databas, som visar vart man ska söka 
den person som besitter kunskapen i området. 

Den kunskapskartläggning som finns på det undersökta företaget finns i olika system; led-
ningssystemet innehåller arbetsprocesser och länkar till tillhörande instruktioner, som visar 
hur arbetsprocessen skall genomföras. Vem eller vilka som besitter kunskapen i de olika 
arbetsprocesserna finns nedskrivet på utbildningskort, som hämtas från ledningssystemet, 
fylls i av ansvarig arbetsledare och därefter arkiveras på respektive avdelning i pärmar. 

Utöver dessa utbildningskort finns även de 260 framtagna kompetensprofilerna, som finns 
lagrade i personalsystemet HR-plus. Tillgången till kompetensprofilerna i HR-plus är be-
gränsad. Utbildningskort och kompetensprofiler finns enbart för vissa funktioner på före-
taget. Andra kompetenser på ingenjörs- och administrationsnivå saknas i systemet förutom 
för de arbetsprocesser som finns framtagna, men där framgår inte vem som har kompeten-
sen. I HR-plus finns även ett kompetensregister, där utbildningar finns registrerade för alla 
medarbetare, men här är tillgången begränsad enbart till personalavdelningen. Utöver 
nämnda system finns befattningsbeskrivningar på många av företagets befattningar. I dessa 
framgår vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och därmed är det möjligt att se vilka 
kunskaper som krävs. I befattningsbeskrivningarna beskrivs det inte vilken kunskap som 
krävs i olika datasystem. 

Kunskapshanteringen inom företaget utgör en splittrad bild, där det är svårt att skaffa sig 
en uppfattning om vem som besitter vilken kunskap. Det undersökta företaget skulle vinna 
mycket på att ha ett enda integrerat system för kunskapshanteringen, där kunskapen är 
sökbar samt identifierad till en person eller funktion. 

Det tredje steget i Davenport och Prusaks (2000) modell gäller kunskapsöverföringen. 
Gäller det explicit kunskap kan den med fördel finnas i dokumentform eller i databaser. På 
det undersökta företaget finns detta registrerat till viss del, men i olika system. Den implici-
ta kunskapen däremot kräver personlig kontakt, men bör finnas med i det system som upp-
rättas, för att kunna vara sökbar. Exempel på implicit kunskap är erfarenheter inom var-
dagsarbetet, som medarbetarna bär med sig. Tecken på att såväl implicit som explicit kun-
skap är viktig i vardagsarbetet finner vi hos den ingenjör som intervjuats; de erfarenheter 
medarbetaren har tillsammans med den information som IS ger ligger till grund för beslut 
som fattas inom produktionen. Viktiga faktorer i kunskapsdelning är tillit och förtroende, 
gemensam uppfattning kring mål samt att ha en attityd till arbetet som gynnar kunskaps-
delning. Här kan företaget arbeta med uppmuntran till att dela med sig och visa nyttan med 
kunskapsdelning. 
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7.4 Analys av framgångsfaktorernas driv- och motkrafter 
När driv- och motkrafter har identifierats i en verksamhet, måste dessa analyseras mot var-
andra, för att kunna få fram orsaker till positiva och negativa händelser. Här nedan framgår 
den analys som har genomförts på det studieobjekt som denna undersökning använder sig 
av. Efter analysen kan en verksamhet ta fram den handlingsplan som är nödvändig mot ett 
stabilare IS. 

IT-styrning 

I litteraturen och i vetenskapliga artiklar framgår många fördelar med affärssystem och tas 
beslutet om en implementering, så är det samtidigt ett beslut om hur verksamheten skall 
drivas (Kumar et al., 2002, i Wei et al., 2005). I Företaget framgår att yrken ej har föränd-
rats i samband med att affärssystemet implementerades, medarbetarna fick bara mer att 
göra och affärssystemet utnyttjas inte till 100 %. Det tyder på att affärssystemet uppfattas 
som en ordinär IT-lösning som är en motkraft i teorin (Wood & Caldas, 2001) och då finns 
risken att fördelarna uteblir. 

Vid Företaget används QLM för att visualisera mål och målstyrningen sker därifrån. Data 
Datan matas manuellt in från bland annat SAP och affärssystemet används inte fullt ut för 
kontroll, insyn och som beslutsunderlag, utan det är QLM som används. Ur en synvinkel 
kan det uppfattas som om affärssystemet SAP och ledningssystemet QLM konkurrerar 
med varandra i dagsläget. Båda systemen är bra plattformar och med bättre utnyttjande av 
funktioner och integrering mellan systemen, så skulle SAP kunna utgöra insamling, lagring 
och bearbetning av data medan QLM kan visualisera samma data. Men det kräver att alla 
data som finns i QLM, måste finnas i SAP och så är inte fallet i Företaget. Både SAP och 
QLM har fler funktioner än vad idag används i Företaget och antalet system, skulle kunna 
minskas om alla funktioner i dessa system bättre skulle nyttjas. 

Enligt teorin kan IS ligga till grund för strategiska beslut (Pearlson & Saunders, 2006) och 
enligt några yrkeskategorier i enkätundersökningen stämmer detta överens, medan en yr-
keskategori har valt att inte uttrycka någon åsikt. I intervjuerna framgår att IS/IT har en li-
ten betydelse i strategiska frågor och att företagsledningen inte fokuserar på betydelsen av 
IS/IT. KPI:er med bland annat produktionssiffror följs upp av ledningsgruppen och dessa 
ligger till grund för beslut. Här vill vi lämna en reservation för att frågan i enkäten tolkats 
röra KPI:er, medan frågan vid intervjuerna tolkats röra systemen generellt. 

Företaget visar bristande implementering och förankring av strategi eller policyer i organi-
sationen. Standardisering är en styrka både i teorin och i empirin. Däremot saknas ett IT-
ledarskap med helhetsperspektiv och en aktiv företagsledning samt strategisk IS-kompetens 
och god IT-styrning, som skulle kunna möjliggöra en mer standardiserad IS-miljö inom 
verksamheten. Informationssäkerhet är viktigt och framgår både i teorin och i empirin. BI 
framgår som viktigt i teorin och hänger inom Företaget samman med fastställande av af-
färsplanen, som sker på huvudkontorsnivå. Slutanvändare är viktiga enligt teorin och tydlig 
och lättillgänglig systemdokumentation skall vara en styrka i Företaget enligt det som står 
skrivet i processerna. Men det framgår både brist på kunskap och utbildning och att med-
arbetarna inte till fullo förstår sin del i systemen samt att medarbetarna inte är positiva till 
ledningssystemet som är ett mycket viktigt system och att de inte hade möjlighet till att vara 
delaktiga vid implementeringen. 

Information är viktigt och Företaget förstår att bra IT-redskap och system är viktigt, men 
ses IS/IT som värdeskapande? Det är ingen nackdel att ”outsourca” viss IS/IT-
verksamhet, men den strategiska IS-kompetensen bör vara kvar inom verksamheten (Ho-
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ving, 2007) och detta är tänkt inom Företaget. Men IS/IT har liten betydelse inom strate-
giska frågor. Var ligger det strategiska ansvaret inom IS/IT? Det är oklart om ansvaret 
finns hos huvudkontoret eller hos produktionsanläggningen? I Företagets ledningssystem 
framgår att strategiska frågor ska knytas till huvudkontoret, men undersökningen visar ock-
så att man inte lyckas nå ut till de lokala produktionsanläggningarna och att man har svårt 
att se ett helhetsperspektiv. I en analys av vilka krafter som kan påverka hur ansvar för IS 
fördelas, vill vi knyta an till Nolan och McFarlan (2005), som vill leda verksamheter in på 
tankar kring IS möjligheter utifrån ett helhetsperspektiv – och att detta arbete ska kunna 
utmana olika företagskulturer. Det kan finnas konflikter och prestigefyllda relationer inom 
verksamheten, som utgör motkrafter till de positiva möjligheter som IS kan utgöra. Dess-
utom bör frågan ställas om det är möjligt för huvudkontoret att ha ett helhetsperspektiv el-
ler bör man sköta detta arbete vid respektive produktionsanläggning. Som vi ser har IS/IT-
ansvaret spridits ut på många olika enheter och befattningar, det är inte enhetligt och ibland 
rent inkonsekvent. Detta har bland annat visat sig i den kartläggning av informationsför-
sörjningen som nu har genomförts. Det finns ett flertal plattformar och mycket manuell 
hantering samt inmatning av samma data i många system. Det finns mycket pengar och re-
surser att spara och genom att Företaget har många bra grundförutsättningar, till exempel 
god grund för IT-styrning (Raghupathi, 2007) skulle det bli mycket bra. 

IS-strategi 

Teorin menar att verksamhets-, organisations- och IS-strategin tillsammans bildar grunden 
för verksamheten och är beroende av varandra (Pearlson & Saunders, 2007). I Företaget 
finns ingen implementerad IS-strategi, vilket enligt teorin är en motkraft. Det betyder att 
Företaget haltar i sina strategiska frågor. Men Företaget har påbörjat arbetet med att skapa 
en IS-strategi och har vägar för att föra ut strategierna genom ”Business Plan”, QLM och 
processen över att verkställa informationsstrategin. Detta utgör en del av arbetet och visar 
viljan och förståelsen av vilken betydelse som en IS-strategi har. Blir IS-strategin implemen-
terad och även en del i ”Business Plan”, kommer automatiskt företagsledningen att diskute-
ra IS/IT i strategiska sammanhang. Vår tolkning blir här att det är huvudkontoret som hal-
tar i sitt arbete med IS-strategin, genom att denna inte blir en självklar del i ”Business 
Plan”. Man kan fråga sig varför huvudkontoret inte har lyckats eller haft starka intentioner 
nog att implementera IS-strategin? 

Strategisk IS-kompetens är nödvändig inom en organisation framgår i teorin (Pearlson & 
Saunders, 2007, med flera forskare) och med detta skulle insikten finnas om hur en IT-
styrning kan etableras. Det finns flera skiftande motkrafter i empirin som gemensamt visar 
på hur utebliven styrning ger sig till känna och därmed kan vi konstatera att brist på strate-
gisk IS-kompetens och/eller avsaknad av synen på helhetsperspektiv blir verkliga motkraf-
ter beträffande IS-användningen. Inte minst visar detta sig i den enkätundersökning som vi 
genomfört. 

Optimering av informationsflödet är en stark drivkraft i teorin (Benders et al., 2006; Sand-
kuhl et al. 2005) och i empirin framgår att SAP har implementerats och därmed minskat an-
talet system. Vi uppfattar att det finns en risk med att slå sig till ro med denna situation. 
Med tanke på uppgiften att 10 % av kunderna står för 90 % av omsättningen, ser Företaget 
inget behov i att kontinuerligt arbeta för att öka konkurrenskraften med hjälp av IS och 
detta är en stark motkraft. Skulle Företaget kontinuerligt arbeta för att optimera sitt infor-
mationsflöde, skulle de spara många resurser och därmed kostnader. Men förmodligen ser 
man enbart investeringskostnader och behovet av resurser för att lyckas optimera informa-
tionsflödet – i vår mening en kortsiktlig syn. En bedömning av hur ROI ser ut för gjorda 
investeringar kan göras när mätbara IS-aktiviteter (Raghupathi, 2007) är en naturlig del i 
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verksamheten. Företaget har i dagsläget inte sett att det är värt mödan och därmed under-
söka ROI i att optimera informationsflödet. 

I teorin ses informationsdelning (Davenport & Prusak, 2000) som en drivkraft, men i em-
pirin hittar vi ingen sådan drivkraft. Däremot finns en motkraft i empirin från enkätunder-
sökningen där det framkom att informationssökning inte görs inom företagets IS-resurser 
SAP och QLM i någon större omfattning. Detta betyder att informationssökning sker i 
andra system än i affärssystemet och ledningssystemet, som ändå borde utgöra ryggraden 
på Företaget. 

Det framgår i teorin att användarvänligheten i framtiden kommer att bli än mer betydelse-
full. En IS-investering kan inte nå sin fulla potential om inte slutanvändarna upplever sy-
stemet lättillgängligt att lära sig och att använda (Hoving, 2007). En motkraft vi finner i te-
orin är när det saknas en systematisk dialog med systemanvändarna (Bowen et al., 2007). 
Detta ser vi även spår av i empirin. Exempel är att andra system används istället för SAP 
och QLM, eftersom dessa inte upplevs som användarvänliga. 

Enkätundersökningen visade att systemen upplevs som otillgängliga av flera, ungefär hälf-
ten av medarbetarna är inte helt nöjda med systemen och övervägande del av responden-
terna förmedlar en mindre positiv bild av systemen. Det finns en del att arbeta med kring 
användarvänligheten, vilken också måste vara en viktig faktor vid eventuell implementering 
av nya system i Företaget. Det är viktigt att utgå från användarna vid beslut om nya system 
(Dillard & Yuthas, 2006); vad har de för erfarenheter, kunskaper och synpunkter att dela 
med sig av? Enkätundersökningen visar att enbart några få av respondenterna hade blivit 
involverade eller tillfrågade vid implementeringen av affärssystemet respektive ledningssy-
stemet, när detta kunde ha inneburit en framgångsfaktor för systemen och dess använd-
ning. Ökad kunskap i systemanvändningen ökar tillgängligheten och enkätundersökningen 
visar på ett utbildningsbehov i dagsläget. 

Det upplevs som att SAP används för ekonomiska transaktioner och därmed är det bra. 
Företaget försökte implementera ett CRM, men misslyckades och frågan är om man har 
diskuterat SCM i SAP-sammanhang? Företaget väljer andra system än SAP på grund av att 
de inte upplever SAP som användarvänligt i dessa avseenden. Men har de följt utvecklingen 
inom SAP både när det gäller systemet och användarvänligheten och har utbildning skett i 
tillräcklig omfattning? I IS-strategin framgår att inga andra system skall konkurrera med 
SAP. Men det finns flera exempel på konkurrerande system som bland annat SMAC, data-
baser i Lotus Notes, petroplan och HR-plus. En möjlig orsak till detta scenario är återigen 
att helhetsperspektivet över IT-infrastruktur brister inom Företaget. Var ligger ansvaret för 
IS-strategi och IS/IT-arkitektur samt IT-infrastruktur? Frågan är också var i organisationen 
det finns kännedom om de IS-tillgångar som redan är i bruk. 

Enkätundersökningen visade att användarna har hög tillförlitlighet till systemen. Men frå-
gan är om det gäller alla system, med tanke på att operatörer litar mer på data i Aspen än i 
SAP och att data förvanskas i hanteringen mellan olika system. Enkätundersökningen visa-
de även att många användare upplever att systemen har effektiviserat arbetstiden, vilket är 
mycket positivt. Men det sker fortsatt mycket manuell hantering, så det finns mer att göra 
för att effektivisera informationsflödet för att både öka tillförlitlighet till data och kost-
nadsbesparingar. 

IS-förmåga 

IS-förmåga definieras som ”…människorna, processerna, teknologin och leverantörerna 
som skapar värde … för en eller flera kunder” (författarnas översättning, Gerth & Roth-



 

 74

man, 2007, s 107). Begreppet kund i detta citat innefattar såväl externa som interna kunder. 
För IS-förmåga är det mycket viktigt att IS förstås och är konkret uppbyggd för att hänga 
samman med affärsstrategin och för detta krävs strategisk IS-kompetens. I Företaget har vi 
redan konstaterat en splittrad bild av IS/IT-organisationen som leder till utebliven eller in-
konsekvent styrning. Med tanke på att det finns ett påbörjat och relativt långt framskridet 
arbete med en IS-strategi, menar vi att det tyder på att den strategiska IS-kompetensen 
finns vid huvudkontoret. Däremot saknas en enhetlig och beskriven IS/IT-arkitektur, var-
vid vi frågar oss om IS-arkitekten saknas vid huvudkontoret. För att förstå IS och hur den 
konkret är uppbyggd för att hänga samman med affärsstrategin krävs en strategisk IS-
kompetens som själv eller genom hjälp av en IS-arkitekt bygger upp IS/IT-arkitekturen. 

Styrkan i en IS-organisation är att ha kapacitet genom spetskompetens inom IT. Det fram-
kommer i empirin att det finns spetskompetens inom system, men tas den tillvara i IS-
organisationen? Har Företaget koll på var spetskompetensen inom de olika systemen finns 
och får de möjlighet att träffas via nätverk, exempelvis redan existerande grupperingar, och 
dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter? I teorin framhävs tvärfunktionella IS-
grupperingar, som en stark drivkraft (Gerth & Rothman, 2007). 

Ett verkligt effektivt informationsintag från hela verksamheten, bidrar till sänkta strukturel-
la kostnader, väl utnyttjade informationstillgångar och smidighet hos verksamheten för att 
snabbt och säkert tillgodogöra sig information (Gerth & Rothman, 2007). Den sociala hot-
situationen som medarbetare kan känna, eftersom systemen syftar till att rationalisera pro-
cesser och därmed resurser, försämrar motivationen till att bidra till en framgångsrik im-
plementering av system. Det krävs att hänsyn tas till medarbetarnas livsvärld (Dillard & 
Yuthas, 2006). Rubbas någon av delarna krävs handlingar och styrmekanismer som visar in 
på önskad riktning (Dillard & Yuthas, 2006). 

Globaliseringen ställer krav på företag och där berörs även IS/IT-området. IS skall vara ett 
stöd för att tjäna pengar och inte enbart ses som en utgift. Detta ställer nya krav på IS-
organisationer med krav på IS-kompetens och IT-ledarskap. För att lyckas vara ett stöd för 
att tjäna pengar krävs BI vilket i sin tur kräver en god IS-förmåga (Gerth & Rothman, 
2007). Företagets huvudkontor ansvarar för BI medan det är mer oklart var ansvaret ligger 
för att BI tar hänsyn till de lokala behoven som rör IS och hur detta formuleras i ”Business 
Plan”. 

IS/IT-arkitektur 

Prestation, effektivitet och snabbhet i organisationen kan påverkas med IS/IT-arkitekturen. 
Har man däremot en dålig arkitektur kan den ställa till det i informationssystemen och öde 
lägga värdet med IT-investeringarna (Glaser, 2006). Vem styr IS/IT-arkitekturen vid Före-
taget; huvudkontoret eller produktionsanläggningen? Det framgår att vissa delar styrs från 
huvudkontoret, medan andra delar styrs från Företaget. Enligt vår bedömning finns det här 
betydande svårigheter och möjligheter att ha ett helhetsperspektiv i IS/IT-arkitekturen. 
Vem har funktionen som IT-arkitekt vid huvudkontoret respektive Företaget? Osäkerhet i 
dessa frågor kan resultera i skiftande IS/IT-arkitektur, beroende på vilken produktionsan-
läggning som undersöks. Dessutom ställs de olika produktionsanläggningarna över tid inför 
valsituationer inom IS-området, vilket kan resultera i att verksamheten införskaffar och im-
plementerar IT-lösningar som inte ger det önskade ROI totalt sett. 

IT-infrastrukturen 

Det kommer att krävas en snabb integrering av IT-lösningar i framtiden (Gerth & Roth-
man, 2007) och för detta krävs en IT-infrastruktur över allting som stödjer flödet och in-
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formationsprocessen i en organisation. Kvalitetschefen vid Företaget uttrycker att det skul-
le vara bra med att samla ett brett spektra i ett system och för att lyckas med detta, krävs en 
IT-infrastruktur över alla system, för att kunna se möjligheterna. Kvalitetschefen säger ock-
så att ett helhetsperspektiv över samtliga IT-baserade informationsförsörjningssystem är 
svårt att skaffa sig. IT-infrastrukturen nämns i det påbörjade arbetet med IS-strategin på 
huvudkontoret för Företaget samt på Företagets intranät och i processer i ledningssystem. 
Men vi menar att det saknas en diskussion kring IT-infrastrukturen och en beskrivning av 
dess innehåll vid Företaget. Det skulle vara av mycket stor betydelse att integrera IT-
infrastrukturen i Företagets ledningssystem. 

En adekvat IT-infrastruktur är betydelsefull för en organisation, menar Gerth och Roth-
man (2007) och i empirin för Företaget framgår att det saknas integrering mellan flera sy-
stem, som betyder mycket manuell hantering. Även här ser vi ett bristande helhetsperspek-
tiv och ansvar för att kunna ta fram lösningar för bättre integration och adekvat IT-
infrastruktur. Även detta talar för hur viktigt det är att få med infrastrukturen i ledningssy-
stemet. 

Pearlson och Saunders (2006) menar att IT-infrastruktur är allting som stödjer flödet och 
informationsprocessen. Sandkuhl et al. (2005) lyfter fram en rapport som visar hur mycket 
tid det tar för en organisation att söka rätt på den information som man behöver. De me-
nar att det finns ett gap mellan elektroniskt arkiverad information och vad som faktiskt kan 
återfinnas. Vi menar att IS - med en fullständig IT-infrastruktur enligt Pearlson och Saun-
ders (2006) beskrivning - borde vara ett viktigt verktyg i arbetet för ett integrerat informa-
tionsflöde. 

Processbeskrivning – IS 

Fördelen med processer är att det ger en bra möjlighet till att eliminera onödiga aktiviteter, 
visualisera och effektivisera aktiviteter (Mattsson, 2002) och i Företaget är processbeskriv-
ningar visualiserade i minst två nivåer. IS/IT-processerna är inte genomgångna av företags-
ledningen under senaste året, strukturen upplevs som svårtillgänglig och processer kan vara 
svåra att hitta. Dessutom finns inte produktionssystemens processer visualiserade och be-
skrivna. Det anges att all styrning av IS/IT sker från huvudkontoret och att alla produk-
tionsanläggningar måste följa huvudkontorets processer. Genom vår undersökning har vi 
funnit att så inte är fallet och en förklaring kan vara att de processer som anges från hu-
vudkontoret inte upplevs som verklighetsanpassade. Eftersom ledningssystemet med pro-
cesser inte upplevs som användarvänligt skulle möjligheten att visualisera processerna via 
Företagets intranät underlättat tillgängligheten. En del processer är svåra att hålla uppdate-
rade och en tolkning kan vara att de ligger på en för djup nivå. Sammantaget är det vår be-
dömning att Företaget skulle ha mycket att vinna på att se över IS/IT-arkitekturen, vilket 
skulle kunna innebära bättre tillgänglighet och därmed öka chanserna till förbättringsarbete 
på de processer som skulle ha störst effektiviseringspotential. 

Kvalitetschefen menar att processtänkandet inom Företaget successivt har fått fäste, vilket 
på sätt och vis bekräftas av enkätundersökningen. Närmare hälften av konstruktörerna och 
ingenjörerna anser att QLM är ett kapabelt system för processer, medan det bland operatö-
rer är en splittrad bild. Det har också framgått i intervjuerna att QLM inte upplevs som an-
vändarvänligt, vilket får oss att undra hur de kan utveckla arbetet med QLM. Vi uppfattar 
att det finns en risk i att slå sig till ro inom Företaget beträffande QLM som ledningssystem 
och målstyrningsverktyg, speciellt med tanke på bristande integrering. Vår uppfattning är 
att kontinuerlig utvärdering och utveckling av processinriktningen kan vara betydelsefull. 
En anledning är att verksamhetsmålen sprids genom ledningssystemet, som är uppbyggt 
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kring de processer som förekommer i verksamheten. Ur en teoretisk synvinkel, där vilja att 
använda IS och användningen i sig ger nettovinster för företaget och föder användarnöjd-
het (Bergsjö & Malvius 2007; DeLone & McLean, 2003), menar vi att ytterligare kunskap 
kring ledningssystemet och arbete med att öka upplevelsen av användarvänlighet kan lägga 
grunden för effektivitetsvinster. 

Som ovan nämnts ska all styrning av IS/IT ske från huvudkontoret och produktionsan-
läggningarna ska följa huvudkontorets processer, men inom Företaget upplevs inte dessa 
processer som verklighetsanpassade. Huvudkontorets processer säger bland annat att IS-
strategier, policyer och planer skall vara förenliga med företagets övergripande verksamhet 
och strategiska mål. IS-strategin är inte implementerad och det är oklart var huvudkonto-
rets IS-policyer finns tillgängliga. Samma situation gäller de formella policyer kring IS/IT 
som ska ha etablerats. Utifrån detta är det svårt att inom respektive produktionsanläggning 
säkra att de är förenliga med den övergripande verksamheten och strategiska mål. I huvud-
kontorets processer framgår även att ledningen skall godkänna alla beslut att köpa eller ut-
veckla system. Även här är det oklart vilken ledning som avses; huvudkontorets ledning, IS-
ledningen på huvudkontoret eller den lokala produktionsanläggningens ledning? Ett exem-
pel är att de lokala processbeskrivningarna vid Företaget framgår att det är den egna IS/IT-
enheten vid produktionsanläggningen som fattar beslut om inköp eller ändrat system. 

Vår sammanlagda tolkning av situationen vid Företaget är att det finns omfattande oklarhe-
ter. Detta gäller såväl kring intern verksamhetsstandards som strategiskt värdeskapande 
processer med externt fokus, enligt Raghupathis (2007) modell för IT-styrning. Detta inne-
bär en betydande motkraft till effektiv IS-användning på alla plan. Vi uppfattar att den or-
ganisatoriska kapaciteten inte utnyttjas – en kapacitet som Raghupathi (2007) menar ska 
vara resultatet av en verklig IT-styrning, som formar och driver strategier och riktlinjer för 
IS. 

Mätbara IT-aktiviteter 

Det är viktigt med mätbara mål för att kunna utvärdera och följa upp utfallet, vilket är ett 
behov som finns i organisationer, menar Raghupathi (2007). För att göra IT-aktiviteter 
mätbara krävs god IT-styrning, implementering av IT-strategier och policyer så att en hand-
lingsplan kan skapas för att göra IT-användningen mätbar (Bowen et al., 2007). I Företaget 
är inte IS-strategin implementerad, styrningen inom IS/IT-området är splittrad och hel-
hetsperspektivet saknas till stor del. Detta medför att mätbara mål är svåra att sätta om ens 
möjliga, trots att behovet finns i företaget. Organisationen befinner sig, enligt vår uppfatt-
ning, i defensiv inriktning beträffande IS, enligt Nolan och McFarlans (2005) modell och 
fokuserar i stor utsträckning på användning av stabila och tillförlitliga system och proces-
ser. För att upprätthålla inriktningen, krävs att arbete görs för att skapa en konkret bild av 
IS/IT-arkitekturen och ha ett ständigt medarbetarfokus – vilket i sin tur underlättas av att 
kunna mäta IT-aktiviteter med syfte att finna effektiviseringspotential. 

Utvärdering 

Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, vilket innebär både intern- och ex-
ternrevisioner. Men sker det inom IS-området? Det sker revisioner på de IS/IT-processer 
som finns i ledningssystemet, vilket knyter an till extern strategi enligt Raghupathis (2007) 
modell för IT-styrning (figur 3). Men både Företagets IT-infrastruktur och IS/IT-arkitektur 
saknas bland processerna. Det finns inte heller några processer över informationsförsörj-
ningen i produktionssystemen eller SAP och med tanke på den analys av enkätundersök-
ning som nu har skett, har vi kunnat identifiera brister i utbildning av system samt svårighe-
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ter i användandet av systemen. För att kunna göra en bra utvärdering krävs mätbara värden 
och Företaget genomför regelbundna avstämningar med ”outsourcings”företaget, vilket 
måste vara ett bra utgångsläge och kontraktet torde innehålla mätbara värden som ”outso-
urcings”företaget skall hålla sig till. Till sist har vi certifieringar och efterlevnad av lagar och 
rekommendationer, där Företaget har processer över det sistnämnda. Men som vi noterat 
kring internrevisioner saknas en del av IS i ledningssystemet och frågan är om inte en IS-
certifiering vore ett bra komplement i ledningssystemet. 

Utbildning 

Drivkrafter inom utbildning enligt teorin är hur IS förstås, är konkret uppbyggd, förståelse 
kring hur IS kan användas och gap mellan funktionaliteter och vad användarna verkligen 
använder. Inom empirin framförs uppfattningen att om man förbättrar rutiner och utbild-
ning så förbättrar man även informationssystemen och de flesta yrkeskategorier tror att de 
kan arbeta mer effektivt med mer utbildning i systemen. Detta visar att teorin och empirin 
talar för samma sak, att genom utbildning och ökad förståelse om hur IS är uppbyggd, så 
ökar förståelsen för hur IS kan användas på ett mer effektivt och rätt sätt och minska det 
gap som finns. Detta ger användarna större möjligheter att se vilka förbättringar som kan 
göras för att effektivisera informationsförsörjningen. 

Det finns många motkrafter både i teorin och i empirin, som att användning av IS görs fel-
aktigt, användning av IS görs otillräckligt och användarna har inte rätt förutsättningar för 
att använda IS på rätt sätt. Dessa motkrafter kan byggas bort genom utbildning, så att an-
vändarna kan bidra till ett effektivt informationsflöde. I empirin finns motkrafterna; led-
ningssystemet är ett viktigt system, men har brister och upplevs inte som användarvänligt, 
vilket är en betydelsefull motkraft, eftersom ledningssystemet är ett av de viktigaste syste-
men på Företaget. Har man tillräcklig kunskap i systemet för att komma åt alla funktioner 
samt kunskapen i att genomföra utbildningar i systemet? Det framgår att kontinuerlig in-
ternutbildning inte finns, utan bygger på vad som kommer fram vid mål- och utvecklings-
samtalen, men vet medarbetarna vad för kunskap de saknar, när de inte känner till vilka 
möjligheter som finns i systemen? Vid intervjuer framgår att personalen inte har fått någon 
utbildning i QLM och att SAP-utbildningen aldrig blev av, utan de är självlärda och i en-
kätundersökningen framkommer att många saknar en utbildningsplan för SAP och QLM. 

TPU ger möjlighet till en mötesplats för kunskapsöverföring, men kunskapsöverföringen 
upplevs som sporadisk eftersom mötesplatserna upplevs som få. Är TPU det bästa sättet 
för kunskapsöverföring, med tanke på att mötesplatserna upplevs som få och då speciellt 
över gränserna? Kan det förbättras eller kan kunskapsöverföringen ske på annat sätt? Det 
saknas en plan för utbildning inom de administrativa systemen. Det finns en utbildningssi-
da på Företagets intranät, som är en bra början, där ett flertal system finns med, blandat 
med annan kunskap som kan vara bra för en medarbetare. Men alla system finns inte med 
och används sidan vid mål- och utvecklingssamtalen tillsammans med medarbetaren, för att 
gå igenom vilka utbildningsbehov som finns? Är mål- och utvecklingssamtal det bästa sättet 
att fånga upp utbildningsbehov? Det finns flera system för kunskapskartläggning på Före-
taget och här borde de kunna hitta ett enhetligt system, där befintlig kunskap finns doku-
menterad och kunskapsbehoven framkommer. 

Det är viktigt för en organisation att ledningen har en uppfattning om medarbetarnas kun-
skap vilket i denna undersökning inriktas enbart på IS-kunskap. I Företaget finns kompe-
tensprofiler för en stor del av organisationen som visar vilka kompetenser som krävs inom 
IS/IT och i HR-plus kan rapporter tas fram som visar vilka som har kompetensbehov av 
exempelvis SAP. Motkraften i teorin säger att när nya system implementeras så måste 
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gammal kunskap vänjas av med och ny kunskap läras in, kunskapsöverföringen från kon-
sulter är viktig, så att man inte blir beroende av konsulternas råd. Men det är viktigt att man 
litar på konsulterna och deras råd, annars blir det snart en motkraft. På Företaget framgår 
att kontinuerlig internutbildning inom IS-området inte finns, utan bygger på vad som 
kommer fram vid mål- och utvecklingssamtal. Är detta ett tillräckligt verktyg för chefen för 
att se på vilken kompetens deras medarbetare har? Det finns olika system för kunskapskart-
läggning på företaget; utbildningskort, kompetensprofiler, befattningsbeskrivning och 
kompetensregister. Utbildningskorten används ute i produktionen och frågan är om kun-
skapen för de administrativa systemen finns med där? Kompetensprofiler finns för en stor 
del av befattningarna inom produktion och underhåll och är ett verktyg för både chefen 
och medarbetaren att se vilka kompetensgap som finns. Hur väl används systemet och med 
tanke på att projektet med att lägga in kompetensprofiler nu kommer att upphöra, så är 
frågan hur väl systemet kommer att underhållas? Befattningsbeskrivningar finns för en del 
befattningar och säger egentligen inte vilken kompetens som finns, utan vilken kompetens 
som krävs och kompetensregistret är enbart tillgängligt för personalavdelningen. De regi-
strerar de utbildningar som medarbetare har genomfört – om de får ett underlag från che-
fen eller medarbetaren själv. Så länge företaget har flera system igång, så är frågan om något 
av det blir bra. Hur är det med IS-kompetensen i systemen, det vill säga finns alla system 
med? 

Vid implementering av affärssystem är utbildning i affärssystemet viktigt, så att det används 
på rätt sätt framgår det i teorin. På Företaget är det möjligt att i HR-plus ta fram rapporter 
som visar vilka som har kompetensbehov i SAP. Motkrafterna i teorin är att den automati-
sering som sker i samband med ett affärssystem kan bidra till lägre moral och arbetstill-
fredsställelse, automatiseringen kan också bidra till att anställda mister sin kunskap och af-
färssystem blir den naturliga bäraren av information och etablerade samarbetsformer byts 
ut mot andra processer och former. I empirin framgår att när SAP implementerades lades 
vissa resurser på utbildning, men långtifrån tillräckligt. Vid intervjuer framgår att de är själv-
lärd i SAP, för utbildningen blev aldrig av och enkätundersökningen visar att det inte någon 
utbildningsplan för SAP. I tidigare analys framgår att det verkar som att Företaget har upp-
fattat implementeringen av affärssystemet som en ordinär IT-lösning och tillsammans med 
de motkrafter som framkommer i teorin (Wood & Caldas, 2001), betyder att affärssystemet 
inte har fått de rätta förutsättningarna med utbildningsinsatser och förändringar som krävs. 
Med tanke på de hot som ett affärssystem innebär i medarbetarnas arbetsvardag, så kan Fö-
retaget inte räkna med att de anställda är drivande i frågan. Det krävs handpåläggning med 
förändrade arbetsformer och andra styrmekanismer, i enlighet med vad Dillard och Yuthas 
(2006) anger. 

Attityden till arbetet och tala samma språk är viktiga aspekter för kunskapsdelning inom 
organisationer. Hur ser det ut med kunskapsdelningen på Företaget? Det framgår att mö-
tesplatserna upplevs som få och spridda över tid och därmed upplevs kunskapsöverföring-
en som sporadisk. Enkätundersökningen visar att praktisk kunskapsdelning mellan kollegor 
delar andelen respondenter i ungefär lika stora delar; de som i någon mån delar med sig och 
de som delar med sig ganska bra av sin kunskap. Kunskapsdelning kan vara en mycket be-
tydelsefull form av utbildning och då måste de rätta förutsättningarna finnas i form av mö-
tesplatser, ”vinna-vinna-koncept”, det vill säga att delar du med dig av din kunskap får du 
möjlighet till nya utmaningar eller på annat sätt bli gynnad. Det kan också vara motsatsen; 
om du inte delar med dig av din kunskap, blir du inte uppmärksammad och det kan bli en 
negativ effekt i din löneutveckling. 
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Användarnöjdhet är en viktig drivkraft i teorin (Bergsjö & Malvius, 2007; Messner, 2007). 
För att uppnå effektivitet i system är det viktigt med användarnöjdhet och detta blir mer 
och mer uppmärksammat. Motkrafter i teorin är att automatiseringar kan skrämma anställ-
da och kan även innebära att de kan mista sin kunskap och därmed finns sämre användar-
nöjdhet och minskad vilja att använda systemen. Affärssystemet innebär nya samarbets-
former, som kanske inte är lika uppskattade och de får kanske inte rätt förutsättningar för 
att använda IS på rätt sätt. Varken ledningssystemet eller SAP upplevs som användarvänliga 
på Företaget och den grundläggande orsaken är oklar. Är det rädsla eller att rätt förutsätt-
ningar med utbildning inte har getts? Vi tolkar detta som en blandning av båda delarna 
samt att arbetsrollerna inte har förändrats i samband med implementeringen. 

”Best practice”/”benchmarking” 

Samarbeten i olika former är viktigt enligt teorin och tvärfunktionella IS-grupperingar po-
ängteras (Gerth & Rothman, 2007). Företaget har flera mötesforum och TPU borde vara 
ett naturligt sätt att samarbeta över gränserna, men TPU-grupperna har inte medlemmar 
från olika avdelningar, utan är oftast en befintlig arbetsgrupp. Tvärfunktionella möten mel-
lan grupperna sker, men inte särskilt ofta. Enligt vår mening bör det finnas möjligheter att 
föra IS/IT-diskussioner vid TPU-möten eller inom andra grupperingar. Det är också viktigt 
i sammanhanget att på ledningsnivå diskutera en eventuell IT-kommitté, som kan ta tillvara 
de diskussioner som förekommer i Företagets olika grupperingar. 

Det är viktigt att stödja ”best practice” inom ett företag och enligt IS-strategin skall kvali-
tetsledningssystemet stödja ”best practice” inom företaget. Eftersom IS-strategin inte är 
implementerad och ledningssystemet inte upplevs som användarvänligt, är frågan hur 
mycket de stödjer ”best practice”? Det är inte bara att dela med sig av best practice, utan 
man måste även ta till sig best practice. Finns det en sådan kultur på Företaget att ta till sig 
av andras erfarenheter eller finns det för mycket prestige? Det finns spetskompetenser 
inom olika system på Företaget, vilket borde kunna betyda best practice inom området. 
Enkätundersökningen har visat att kunskapsdelning inte är ett högprioriterat område och 
därför borde detta uppmuntras i större omfattning vid Företaget. 

Kunskapshantering 

Det borde finnas starka drivkrafter för ett företag att ta till sig hur prestigelös och pragma-
tisk kunskapshantering kan ge viktiga bidrag i en organisation och att de ogripbara tillgång-
ar, som ofta är knutna till medarbetare är svåra att förnya (Nolan & McFarlan, 2005). Driv-
krafterna borde leda till att skapa en god kunskapshantering, så att kunskapen tas tillvara på 
ett sätt som ger bidrag till verksamheten. Motkrafter är att tillit och förtroende är viktiga 
fundament i kunskapsöverföring och därför är det viktigt att ha en attityd till arbetet som 
gynnar kunskapsdelning och att man talar samma språk. På Företaget kan IS/IT uppfattas 
som en konkurrent och empirin visar att det är svårt att införa rutiner kring dokumentation 
av kunskap för att säkerställa att kunskapen stannar i företaget för överföring till ny perso-
nal. Det bästa vore att premiera kunskapsdelning, som nämns ovan under utbildning. Ett 
förslag från oss är att premiera den som delar med sig genom att ge möjlighet till att göra 
karriär eller högre lön. En ökad rörlighet på befattningarna borde också gynna kunskaps-
delning och borde premieras bättre eller styras upp tydligt från företagsledningen. 

Det är viktigt att lätt finna den information man söker och inte bara dokumentera kunska-
pen. Dåliga IT-verktyg är enligt Sandkuhl et al. (2005) den största orsaken till ineffektiv in-
formationssökning. Det kräver att kunskap förmedlas och att företag effektivt tar vara på 
kunskapen och att de finner den person som besitter kunskapen som tillsammans betyder 
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effektiv kunskapsleverans. Obligatorisk kunskap måste göras tillgänglig för alla i organisa-
tionen genom en väl fungerande kunskapskartläggning. Explicit kunskap kan med fördel 
representeras i dokumentform, medan implicit kunskap kräver personlig kontakt (Daven-
port & Prusak, 2000). 

Företaget har tagit fram kompetensprofiler, men projektet kommer enligt uppgift att upp-
höra efter att 260 profiler har tagits fram. Vår undersökning har visat att kunskapskartlägg-
ning finns inom fyra olika system på Företaget, vilket måste betyda att informationen är 
svår att hitta och att dubbelarbete sker. Vad är orsaken till att projektet med kompetens-
profiler upphör? Beror det på att systemet inte upplevs som användarvänligt och/eller att 
de känner att dubbelarbete måste göras? Har projektet tittat på att ha ett system istället för 
fyra som i dagsläget? Det borde vara en drivkraft för Företaget att få ett system för kun-
skapshantering, som gör att kunskapen är lätt att hitta och därmed ger en effektiv kun-
skapsleverans. Betyder kompetensprofilerna att kunskapen blir lättare att hitta och är den 
tillgänglig för organisationen? Processbeskrivningar och instruktioner i Företagets lednings-
system är ytterligare ett system, som på sätt och vis också är kunskap. Det krävs en integre-
ring mellan ledningssystemet och ett system för kunskapshantering, som gör det lätt att hit-
ta den information/kunskap man söker. 

Den ökade globaliseringen och kommande omfattande generationsväxling ställer krav på 
kompetensöverföringen i företag (Morhed et al., 2006). I Företaget är det svårt att införa 
rutiner kring dokumentation av kunskap för att säkerställa kompetensöverföringen och en-
kätundersökningen visar att ungefär hälften av yrkeskategorierna delar med sig av sin kun-
skap och bland högre befattningar som ingenjörer/chefer/arbetsledare är det strax under 
hälften som inte säkerställer att medarbetarna ska förstå deras information. Detta tillsam-
mans med brister i kunskapshanteringen visar det stora behovet av att arbeta strategiskt 
med kunskapshantering. Det är betydelsefullt både med tanke på den ökade konkurrensen 
av hög kompetens i låglöneländer och med den omfattande generationsväxling som väntar 
runt hörnet. 

Support 

Support består av tre delar, varav dokumentation är en del (Messner, 2007). Drivkraften i 
teorin är bra kvalitet och drivkraften i empirin är att IS-strategin uttrycker att kvalitetsled-
ningssystemet skall stödja dokumentationen. Ett problem är att IS-strategin är under arbete 
och har varit detta under en längre tid och är därför inte implementerad. Empirin visar att 
det är svårt att införa rutiner kring dokumentation av kunskap och att den dokumentation 
som finns upplevs som otillgänglig och svår att förstå. Företaget anger i IS-strategin bety-
delsen av dokumentation, men detta motverkas av att strategin inte är implementerad, vil-
ket utgör en motkraft. Motkrafter i empirin visar att det är svårt att införa rutiner kring do-
kumentation av kunskap och att dokumentation kring IS upplevs som otillgänglig och svår 
att förstå. 

Den andra delen för support är utbildning (Messner, 2007), där kvalitet är drivkraften i teo-
rin och drivkraften i empirin är att IS-strategin säger att personalen erhåller lämplig utbild-
ning. Men fortsatt finns problemet att IS-strategin inte är implementerad. Motkrafter i em-
pirin är upplevelsen om behov av utbildning inom IS, vilket talar för att personalen märker 
sina begränsningar i systemen, men inte vet på vilket sätt de kan få support i frågan. 

Den tredje delen i supporten är den direkta supporten (Messner, 2007) och drivkraften i 
teorin är kvalitet och drivkraften i empirin är att support finns vid ”systeranläggningen” i 
Norge, där det upplevs finnas mer resurser. Den direkta supporten i Företaget är ”outsour-
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cat” och en stor del av medarbetarna är nöjda med den support de får enligt enkätunder-
sökningen. Ett problem kan vara att support inte lämnas därifrån till alla system, bland an-
nat inte till SAP och till produktionssystemen. När det gäller SAP tycker en intervjuad re-
spondent att det inte innebär några problem att få supporten från ”systeranläggningen”. 
När det gäller övriga medarbetare, visar enkätundersökningen att de inte upplever något 
stort behov av support – samtidigt som ungefär hälften av respondenterna menar att de de-
lar med sig av sin kunskap till kollegor. Vi tolkar detta som en form av direktsupport och 
ser att det här finns såväl driv- som motkrafter. Vår bedömning blir att vägen till support-
funktionen – och vilken support som kan förväntas, varifrån denna lämnas och vilka sy-
stem som berörs – är viktig att sprida bland samtliga medarbetare. 

Grafisk modell över framgångsfaktorer och dess driv- och motkrafter 

I nedanstående figur 22 sätts de framgångsfaktorer som identifierats in i ett sammanhang, 
där systemanvändarna har en central placering. De framgångsfaktorer som befinner sig 
närmast systemanvändaren har en direkt påverkan på användarens arbetsvardag. Omgivan-
de framgångsfaktorer – IT-infrastruktur och IS/IT-arkitektur – anger de övergripande för-
utsättningarna för systemanvändaren och verksamhetens IS i sin helhet. De framgångsfak-
torer som berör och anger inriktningen för verksamheten totalt sett, är direkt kopplade till 
verksamhetens ledningsfunktioner. Dessa är IS-förmåga, IT-styrning och IS-strategi. 

Systemanvändare

Best practice/benchmarking

Mätbara IT-aktiviteter

IT-styrning

IS-förmåga

IS-strategi

IT-infrastruktur

IS/IT-arkitektur

Support

Processbeskrivning - IS

Utbildning 

Kunskapshantering

Utvärdering Systemanvändare

Best practice/benchmarking

Mätbara IT-aktiviteter

IT-styrning

IS-förmåga

IS-strategi

IT-infrastruktur

IS/IT-arkitektur

Support

Processbeskrivning - IS

Utbildning 

Kunskapshantering

Utvärdering

 

Figur 22 Sammanfattande grafisk modell över framgångsfaktorer som identifierats i teori och empiri. 

 

Inom respektive framgångsfaktor har vi, med utgångspunkt i teori och empiri, identifierat 
drivkrafter för en god informationsförsörjning - respektive motkrafter som kan utgöra hin-
der, se följande sammanfattning i tabell 2. 
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Tabell 2 Sammanfattning över framgångsfaktorer som identifierats i teori och empiri 

IT-styrning 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Strategier och policyer 

• Standardisering 

• IT-ledarskap 

• Företagsledning aktiv inom IS/IT 

• Informationssäkerhet 

• Helhetsperspektivet 

• Slutanvändare 

• Strategisk IS-kompetens 

• Spetskompetens inom IT 

• God styrning av IT 

• Business Intelligence 

• Inte implementera sina strategier 

• Otillräckliga och föråldrad IT 

• Egenutvecklade system 

• Felaktig information 

• Affärssystem uppfattas som en ordinär IT-lösning 

• Svårighet att forma effektiv IT-styrning 

• Utebliven systematisk dialog med användarna 

• Effekterna av globalisering där IS inte kan stå utan-
för utvecklingen 

• Se längre än ROI 

• Se helheten med värdeskapande IS/IT 

Drivkrafter i empirin Motkrafter i empirin 

• Påbörjat arbete med en IS-strategi 

• Standardisering 

• Kostnadsmedvetenhet 

• Tydlig och lättillgänglig systemdokumentation 

• Informationssäkerhet 

• Avstämningar med ”outsourcing”företag 

• Manuell hantering vid systemstopp 

• Nya yrkesroller inom SAP 

• Visualisering av mål och aktiviteter för att nå dessa 

• Ledningsstrategier och målstyrning förs vidare ge-
nom olika arenor 

• Revisioner av mål 

• Drift och support av IS/IT är outsourcat medan 
programvara och utveckling finns kvar i företaget 

• Business Intelligence (BI) sker på huvudkontoret 

• Företagsledningen engagerar sig för bra tillgång till 
bra IT-redskap 

• System och uppgifter i IS ligger till grund för beslut 
enligt några yrkeskårer 

• Dålig bevakning av IS/IT inom företagsledningen 

• IS/IT har liten betydelse i strategin 

• Produktionssystem och administrativa system är 
uppdelat på två ansvarsområden 

• Informella beslut 

• Yrken inte förändrats i samband med SAP utan har 
fått mer att göra 

• Brist på kunskap och utbildning 

• Ingen utvärdering av den ”outsourcade” IT-
verksamheten 

• Personalen förstår inte värdet av sin del och konse-
kvenserna av felaktigheter 

• Mer än hälften av medarbetarna är negativa till 
QLM och har inte kunnat påverka implementering-
en 

• Företagsledningen känner inte till problemen med 
IT-redskapen 

• En yrkeskår har ingen åsikt kring om IS är till 
grund för beslut 

• SAP utnyttjas inte till 100 % 

IS-strategi 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Verksamhets-, organisations- och IS-strategi bildar 
grunden för verksamheten 

• Strategisk IS-kompetens 

• Strategiska vägval 

• Insikt om hur IT-styrning kan etableras 

• Optimera sitt informationsflöde 

• Informationsdelning 

• Användarvänlighet 

• Lättillgängligt 

• Helhetsperspektiv 

• Inte implementera IS/IT-strategier 

• Egenutvecklade system 
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Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Påbörjat arbete med IS-strategi 

• ”Business Plan” innehåller strategiska mål 

• Strategier kan visualiseras i QLM 

• Verkställa informationsstrategi (finns i processer) 

• Affärssystemet SAP har implementerats och mins-
kat antalet system 

• SAP gäller som nav för ekonomiska transaktioner 

• Minimala anpassningar i SAP 

• SMAC och petroplan håller koll på materialflöden 

• Upplevelse av hög tillförlitlighet 

• Systemen effektiviserar arbetstiden 
 

• IS-strategin bara finns som utkast 

• IS/IT diskuteras ytterst lite i företagsledningen i 
strategiska sammanhang 

• 10 % av kunderna står för 90 % av omsättningen 
(IS ses inte som behov för att öka konkurrenskraf-
ten) 

• SAP eller andra informationssystem används inte 
fullt ut (brist på resurser) 

• Inget CRM finns trots implementeringsförsök 

• Andra system än SAP används istället då SAP inte 
upplevs som användarvänligt 

• Ingen integrering mellan QLM och SAP 

• QLM är underordnat SAP 

• Produktionsdata måste beräknas och matas in i 
SAP 

• SMAC är hemmabyggt och SAP skulle kunna an-
vändas istället 

• TRX-systemet är egenutvecklat 

• Många spridda databaser med information i Lotus 
Notes 

• Ingen automatisk koppling mellan styrsystem och 
andra system (förutom SMAC) 

• Dubbellagring av recept i Aspen och SAP 

• Svårt att hitta i QLM 

• Operatörer litar på datan i Aspen men inte alltid i 
SAP (shit-in shit-out) 

• Samma data matas in i flera system 

• Systemen upplevs som otillgängliga 

• Ungefär hälften av medarbetarna är inte helt nöjda 
med systemen 

• En övervägande del av medarbetarna förmedlar en 
mindre positiv bild av systemen 

• En tendens att data ur SAP och/eller QLM förs 
över till andra system för bearbetning 

• Splittrad bild bland yrkeskategorierna om man upp-
fattar att SAP och QLM bidrar till förenklat samar-
bete 

• Informationssökning görs inte genom IS i någon 
större omfattning 

• Data förvanskas mellan system 

IS-förmåga 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Hur IS förstås och är konkret uppbyggd för att 
hänga samman med affärsstrategin 

• IS-organisationen i ett företag har kapacitet genom 
spetskompetens inom IT 

• Egna tvärfunktionella IS-grupperingar 

• Verkligt effektivt informationsintag från hela verk-
samheten 

• Strategisk IS-kompetens 

• Den sociala hotsituationen leder till sämre motiva-
tion hos medarbetare att bidra till framgångsrik im-
plementering av system 

• Samspel mellan de sociala systemen; ekonomiska, 
administrativa och det system som vi individer lever 
och handlar i 

• Globalisering 
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• Lägre strukturella kostnader 

• Ökad innovation 

• Väl utnyttjade informationstillgångar 

• Smidighet hos verksamheter för att snabbt och sä-
kert tillgodogöra sig information 

• Investeringar inom IS bör syfta till att tjäna pengar 
utifrån god information - inte endast utgöra en ut-
gift för att nå och skaffa sig information 

• Analys 

• IT-ledarskap 

• "Business intelligence" (BI) 

• Snabb integrering av IT-lösningar 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Spetskompetens inom system  

IS/IT-arkitektur 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Arkitektoniska IT-val påverkar prestation, effekti-
vitet och snabbhet. 

• Dålig arkitektur kan ”spöka” i en organisations in-
formationssystem 

• Dåligt uttänkt eller försummad arkitektur kan öde-
lägga en organisations möjlighet att uppnå det öns-
kade värdet från dess IT-investering 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 
 • IS/IT-arkitekturen kommer från huvudkontorshåll 

inom vissa områden och andra delar på lokal nivå 

• Det görs lite arbete i IS/IT-arkitekturen 

IT-infrastrukturen 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Snabb integrering av IT-lösningar 

• Adekvat IT-infrastruktur 

• IT-infrastruktur är allting som stödjer flödet och 
informationsprocessen 

• Det gap som finns mellan elektroniskt arkiverad in-
formation och vad som faktiskt kan återvinnas 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Det skulle vara bra att samla ett brett spektra av 
uppgifter i ett gemensamt system 

• Ingen integration mellan SAP och produktionssy-
stemen 

• Ett helhetsperspektiv över verksamhetens samtliga 
IT-baserade informationsförsörjningssystem är 
svårt att skaffa sig 

Processbeskrivning – IS 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Rationalisera processer genom att eliminera onödi-
ga aktiviteter 

• Visualisera och effektivisera pågående aktiviteter 

• Rikta in sig på processer som har störst effektivise-
ringspotential 

 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Företaget arbetar med processer 

• Processbeskrivningar är visualiserade i minst två 
nivåer 

• Grundläggande processbeskrivningar kräver sällan 
korrigeringar 

• IS/IT-processerna är inte genomgångna under 
minst det senaste året i företagsledningen 

• Ledningssystemet har en svåråtkomlig struktur 

• Processer kan vara svåra att hitta 

• Det går ej att länka till enskilda processer på intra-
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• Revisioner hur processerna fungerar i förhållande 
till dokumentation sker 

• Processtänkande inom företaget har successivt fått 
fäste 

• Processerna inom IS/IT innefattar införandet av 
nya system, daglig drift och underhåll och kontinu-
erligt stöd 

• All styrning av IS/IT sker från huvudkontoret 

• Alla produktionsanläggningar måste följa huvud-
kontorets processer 

• Säkra att IS strategier/policyer/planer är förenliga 
med företagets övergripande verksamhet och stra-
tegiska mål 

• Ledningen skall godkänna alla beslut att köpa eller 
utveckla applikationssystem 

• Formella policyer kring IS/IT är etablerade 

• Säkra informationssäkerheten 

• Många har kännedom om var i QLM deras arbets-
processer finns beskrivna 

nätet 

• Svårt att hålla processer uppdaterade 

• Instrumentavdelningen har inga processer inom 
IS/IT-området 

• Ungefär hälften av ingenjörer och konstruktörer 
anser QLM som kapabelt system för processer och 
bland operatörer finns en splittrad bild 

• Processer framtagna på huvudkontorsnivå upplevs 
inte som verklighetsanpassade 

Mätbara IT-aktiviteter 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• God IT-styrning innebär strukturella och proces-
suella mekanismer, där IT-aktiviteter kan göras 
mätbara 

• Implementera IT-strategier och policyer och skapa 
handlingsplaner för att göra IT-användningen mät-
bar 

• Behov av att finna mätbara värden inom IS/IT 

 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 
 • Följer inte upp att personalen läst eller öppnat vik-

tig information 

Utvärdering 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Genomföra internkontroller 

• Finna mätbara värden 

• Upprätthålla certifieringar samt efterlevnad av lagar 
och rekommendationer 

 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Känslan av att det hela tiden blir bättre 

• Kunskapen om att det finns fördelar med att an-
vända SAP mer 

• Process över lagar & krav 

• Intern- och externrevisioner 

• Avstämningar med ”outsourcing”företaget 

 

Utbildning 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Medvetande om hur IS förstås och är konkret 
uppbyggd 

• Förståelse kring hur IS kan användas 

• Ha en uppfattning om medarbetarnas IS-kunskap 

• Automatisering kan bidra till lägre moral och ar-
betstillfredsställelse samt bidra till att anställda kan 
mista sin kunskap 

• Affärssystem blir den naturliga bäraren av informa-
tion och etablerade samarbetsformer byts ut mot 
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• Utbildning i affärssystem 

• Konsulter har expertkunskap 

• Används affärssystem på rätt sätt 

• Gap mellan funktionaliteter och vad användarna 
verkligen använder eller vet hur de skall användas 

• Användarnöjdhet 

andra processer och former 

• Gap mellan vad företag implementerar och vad 
forskare antar är verkligheten 

• Ny kunskap skall läras in och gammal kunskap skall 
vänjas av 

• Kunskapsöverföring från konsulter 

• Beroende av konsulternas råd 

• Misstro konsulternas råd 

• Användning av IS görs felaktigt 

• Användning av IS görs otillräckligt 

• Användarna har inte rätt förutsättningar för att an-
vända IS på rätt sätt 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Kompetensprofiler visar vilka kompetenser som 
krävs inom IS/IT 

• I HR-plus kan rapporter tas fram som visar vilka 
som har kompetensbehov i SAP 

• Kunskapsöverföring inom TPU 

• Förbättrar man rutiner och utbildning, förbättrar 
man även informationssystemen 

• De flesta yrkeskategorierna tror att deras arbete 
skulle bli mer effektivt med mer utbildning i sy-
stemen 

• Ledningssystemet är ett viktigt system, men har 
brister och upplevs ej som användarvänligt 

• Kontinuerlig internutbildning finns inte, utan byg-
ger på vad som kommer fram vid mål- och utveck-
lingssamtal 

• Kunskapsöverföring upplevs som sporadisk efter-
som mötesplatserna upplevs som få 

• Det saknas en plan för utbildning inom de admi-
nistrativa systemen 

• Upplever att man inte har fått någon utbildning i 
QLM 

• SAP-utbildningen blev aldrig av 

• Självlärd i SAP 

• Utbildningsinsatserna för SAP har inte varit tillräck-
liga för de flesta 

• Många menar att det saknas en utbildningsplan i 
SAP och detsamma gäller QLM 

”Best practice”/”Benchmarking” 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Samarbete i olika former 

• Tvärfunktionella IS-grupperingar 

• Ta till sig best practice 

 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Det framgår i IS-strategin att kvalitetsledningssy-
stemet skall stödja ”best practice” inom företaget 

• Spetskompetens inom system 

• De naturliga mötesplatserna i verksamheten upp-
levs exempelvis vara få och spridda över tid, vilket 
gör att kunskapsöverföring därmed upplevs som 
sporadisk 

Kunskapshantering 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Prestigelös och pragmatisk kunskapshantering kan 
ge viktiga bidrag 

• Ogripbara tillgångar – ofta knutna till medarbetar-
na – är svåra att förnya 

• Ha en attityd till arbetet som gynnar kunskapsdel-
ning och att tala samma språk 

• Lätt att finna den information man söker 

• Förmedla sin kunskap 

• Effektivt ta vara på kunskapen 

• Implicit kunskap kräver personlig kontakt 

• Tillit och förtroende är bärande fundament i kun-
skapsöverföring 
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• Finna den person som besitter kunskapen 

• Effektiv kunskapsleverans 

• Gör obligatorisk kunskap tillgänglig för alla inom 
organisationen 

• Väl fungerande kunskapskartläggning 

• Explicit kunskap kan med fördel representeras i 
dokumentform  

• Dåliga IT-verktyg resulterar i ineffektiv informa-
tionssökning 

• Ökad globalisering och generationsväxling ställer 
krav på kompetensöverföring 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Arbetet med att ta fram kompetensprofiler • Projektet med kompetensprofiler upphör 

• Verksamheten bygger på yrkeserfarenhet hos per-
sonalen 

• IS/IT kan uppfattas som en konkurrent hos med-
arbetarna 

• Svårt att inför rutiner kring dokumentation av kun-
skap för att säkerställa att kunskapen stannar i före-
taget och kan överföras till ny personal 

• Mindre än hälften av operatörerna delar med sig av 
sin kunskap, något under hälften av konstruktörer/ 
ingenjörer delar med sig av sin kunskap och det-
samma gäller ingenjörer/chefer/arbetsledare 

• Strax under hälften av ingenjö-
rer/chefer/arbetsledare säkrar inte så väldigt myck-
et att medarbetarna ska förstå deras information 

• Kunskapskartläggning finns inom fyra olika system 
på företaget 

Support 
Drivkrafter inom teorin Motkrafter inom teorin 

• Supportkvalitet i form av dokumentation, utbild-
ning och direkt support 

• IS-strategin säger att kvalitetsledningssystemet ska 
stödja "best practice" inom företaget och doku-
mentationen ska vara lätt tillgänglig och tydlig 

 

Drivkrafter inom empirin Motkrafter inom empirin 

• Tillgänglig support i Norge, där det finns mer re-
surser 

• IS-strategin säger att det är viktigt att säkra att per-
sonal erhåller lämplig utbildning 

• Kvalitetsledningssystemet ska stödja "best practi-
ce" inom företaget och dokumentationen ska vara 
lätt tillgänglig och tydlig (IS-strategin är inte im-
plementerad) 

• Enkätundersökningen visar att en stor del av med-
arbetarna är nöjda med den support de får 

• Svårt att införa rutiner kring dokumentation av 
kunskap 

• Enkätundersökningen visar att drygt hälften av re-
spondenterna menar att dokumentationen kring IS 
är otillgänglig och svår att förstå 

• Enkätsvaren visar på ett omfattande upplevt behov 
av behovsanpassad utbildning inom IS-området 
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7.5 Finalitetssamband 
Inom denna undersökning har ett systemsynsätt varit närvarande som metodologisk grund 
(Arbnor & Bjerke, 2004). Syftet hos systemsynsättet är att utifrån beskrivning av system 
kunna förklara och förstå relationerna inom systemet, i vårt fall den organisation som un-
dersökts. Systemsynsättets analys försöker fånga hur system arbetar tillsammans för att nå 
finalitet – sammantagna effekter av ändamålsenlig systemanvändning inom organisationen 
– som inte är bundna i tid. Hur systemrelationer förhåller sig till varandra och bidrar till 
helheten utgör bakgrund till vilka finalitetssamband som kan skönjas (Arbnor & Bjerke, 
2004). 

Vår undersökning pekar på en rad indikatorer, konkret beskrivna som driv- respektive 
motkrafter, vilka ger effekter inom organisationen. Bilden som framträder genom de tre 
perspektiven som undersökts var för sig; lednings-, process- respektive användarperspekti-
vet ger en klar indikation på hur viktiga de är att ta hänsyn till för att en organisation ska ha 
förmåga att utveckla och upprätthålla en god informationsförsörjning. Vi menar att per-
spektiven var för sig representerar tydliga driv- och motkrafter – när de kan betraktas som 
en helhet utgör dess sammantagna effekt den finalitet som beskrivs inom systemsynsättet. 

Exempel på detta är hur de drivkrafter som rör användarna och processerna kan neutralise-
ras genom att dialogen med ledningsfunktionen inte fokuseras eller ges utrymme inom 
verksamheten. Ett annat exempel är hur ledningens målstyrning visualiseras genom led-
ningssystemets processbeskrivningar och KPI – men ledningssystemet visar sig vara mind-
re användarvänligt och svårt att integrera i övriga verksamhetsstöd. 

Relationerna mellan indikatorerna tyder här på att finalitetssambandet inte uppnåtts, enligt 
vår bedömning. Vi ansluter därmed till Arbnor och Bjerkes (2004) resonemang, där en in-
dikator inte ensam räcker för att uppnå en önskad effekt. Det krävs finalitetssamband, där 
förändringsmöjligheterna ryms inom otraditionellt arbetssätt, strategiskt beslutsfattande, 
uppmuntran till individuellt engagemang och individuell handlingskraft samt verktyg som 
ökar handlingsutrymmet inom en organisation (Kanter, 1983 i Arbnor & Bjerke, 2004). 

Vi upplever att de samband vi funnit kring indikatorer och effekter – finalitet - inom denna 
undersökning kan ligga till grund för kommande undersökningar, där verksamheter har in-
tresse av att kartlägga och belysa sin informationsförsörjning i syfte att finna de indikatorer 
som kan användas för att utveckla nya eller existerande system. Mer konkret beskrivning 
ges nedan, där även andra praktiska implikationer för kommande arbete inom IS/IT-
området presenteras. 

8 Praktiska implikationer 
Vår undersökning har kretsat kring de tre forskningsfrågor vi utgått ifrån; vilken betydelse 
det har att systemen för informationsförsörjning inom en verksamhet strategiskt ansluter 
till övergripande mål – ledningsperspektivet, är integrerade med varandra och med proces-
serna – processperspektivet och utnyttjas effektivt och fullt ut genom att användaren har 
tillräcklig förståelse, kunskap och motivation – användarperspektivet. Den analys som har 
beskrivits ovan kan användas som grund för en handlingsplan inom Företaget, där vi redan 
nu har kunnat identifiera direkta handlingar som krävs mot ett stabilare IS, se nedan. 

Företaget har en splittrad bild över sin IS/IT-organisation, med utebliven styrning från hu-
vudkontoret och uppdelad styrning mellan administrativa system och produktionssyste-
men. Ett förslag på lösning skulle vara att strategi och policyer tas fram och implementeras 
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av huvudkontoret samt se till att IS/IT-området kommer med i ”Business Plan”, för att 
göra företagsledningen på Företaget aktiv. Det är viktigt att strategi och policyer tas fram 
utifrån ett helhetsperspektiv. Detta betyder att huvudkontoret sätter ramarna för IS/IT-
området och överlämnar IT-styrning och processer till Företaget. Det är viktigt att även 
Företaget har med helhetsperspektivet som grund, vilket innebär att hålla samman ansvaret 
mellan de administrativa systemen och produktionssystemen. 

Vid vår första forskningsfråga visar det sig att Företagets system för informationsförsörj-
ning inte ansluter fullt ut till övergripande strategier och mål, vilket beror till stor del på att 
IS/IT-arkitekturen inte finns enhetligt framtagen och beskriven, varken på huvudkontors-
nivå eller på lokal nivå. Konsekvenserna av detta blir oklara mål och svårigheter att skapa 
individuell delaktighet samt beskriva vägen till att nå målen. Resultatet av detta är uteblivna 
effektiviseringar i form av rationaliseringar eller andra förbättringar. Ansvaret för infra-
strukturen och arkitekturen kan tydligare knytas till huvudkontorsnivå för att lyckas med 
standardisering och för att nå ut med mål och strategier, vilket är det mest kostnadseffekti-
va sättet att arbeta på. 

För en utveckling av framtida beredskap för behov av stabil IS/IT, föreslår vi att Företaget 
involverar informationsförsörjning som en del i ledningssystemet, vilket innebär att infor-
mationsprocesser visualiseras och förankras i verksamheten. De effektivitetsvinster vi ser 
med detta hänger samman med att varje medarbetare på sikt kan få en större förståelse för 
sin unika del i företagets informationsförsörjning, samtidigt som ledningsfunktionen kan 
känna sig mer säker på att den information som produceras, sprids och existerar inom 
verksamheten så långt möjligt är tillförlitlig och säkerställd. 

Vår andra forskningsfråga rör betydelsen av att systemen för informationsförsörjning är in-
tegrerade med varandra. Vår undersökning har visat att systemen inom Företaget inte är 
helt integrerade, mycket på grund av att enhetlig och effektiv styrning med ett helhetsper-
spektiv saknas. En fullständig IT-infrastruktur skulle ha gett en bra bild över läget. Konse-
kvenserna av detta är dubbelarbeten, manuell hantering med risk för felaktigheter samt krav 
på kunskap inom fler system än nödvändigt, vilket är en riskfaktor. 

SAP och ledningssystemet QLM är bra plattformar för Företaget och dess funktioner bor-
de tas till vara på ett bättre sätt samt en bättre integrering mellan de båda systemen. SAP:s 
styrka ligger i insamling, lagring och bearbetning av data medan QLM:s styrka är att visuali-
sera samma data och tydligare få ut information i organisationen. Fast när det gäller Företa-
get så finns inte all information i SAP, exempelvis personaluppgifter och miljödata, som 
finns i QLM men inte i SAP. Detta betyder att Företaget i första hand borde se över inte-
greringen mellan SAP och QLM och att det data som finns i QLM alltid skall finnas i SAP. 
En viktig fråga är om det går att automatisera överföringen av data från SAP till QLM, för 
att minimera risken för felaktigheter samt minska behovet av de manuella resurserna. 

Det har framgått att ledningssystemets andra del med att visualisera processerna inte upp-
levs som användarvänligt och att det är svårt att hitta den information man söker. Här bor-
de Företaget se över strukturen, utbildning och möjligheten att använda intranätet som ett 
stöd. På Internet finns information om QLM som menar att systemet är integrerat med 
webben, vilket borde betyda en integration mellan QLM och intranätet. Det gynnar även en 
optimal informationsförsörjning om systemen är integrerade och alla funktioner används, 
för att minimera antal system i Företaget. Detta är en viktig fråga för företaget att se över. 
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Vår tredje forskningsfråga om systemen för informationsförsörjning utnyttjas effektivt och 
fullt ut har i det undersökta företaget visat sig att det saknas förståelse, kunskap och moti-
vation och systemens fulla potential utnyttjas inte. 

Det framkommer i intervjuerna att vardagsarbete i verksamheten bygger på yrkeserfarenhet 
hos personalen och att många stannar länge på företaget och skaffar sig denna erfarenhet. 
Detta tillsammans med enkätundersökningens resultat kring kunskapsdelning och doku-
mentation visar vikten av att kunskapshantering borde vara ett fokusområde inom Företa-
get. Förslag är att se över kunskapshanteringen och möjligheten till enbart ett system, som 
är tillgängligt för hela organisationen, för att underlätta informationssökning samt förslag 
till en ökad rörlighet i organisationen. Detta skulle gynna kunskapshanteringen och öka för-
ståelsen för hur kunskap och informationsförsörjning är betydelsefulla för en verksamhet. 
Det skulle vara möjligt att – även som personalvårdande åtgärd i andra situationer – prova 
en annan befattning. Det borde finnas fler personer i en organisation som är sugna på att 
pröva något annat under en begränsad period eller för gott och former för detta bör utar-
betas. 

8.1 Reflektion från Företaget 
Under vår presentation vid Företaget av undersökningens resultat och de praktiska implika-
tioner som vi föreslår, hade vi en kort diskussion med företagsrepresentanterna kring den 
komplexa bild över IS som finns inom Företaget och de framgångsfaktorer som identifie-
rats. Dessutom framfördes ett flertal synpunkter och klarlägganden, vilka vi upplever är 
viktiga att lyfta fram här. 

• Uppdelningen av Företagets IS i produktions- respektive administrativa system, hänger 
till stor del samman med säkerhetsaspekter.  

• IT-infrastrukturen uppfattas som mer tydlig inom Företaget, än vad undersökningen 
ger vid handen.  

• Det är svårt som medarbetare att alltid ha full överblick över vilken information som 
ska spridas, när den ska spridas – och till vem den ska spridas. Här efterlyses en mer 
klar policy – alternativt en mer integrerad informationsförsörjning.  

• Det är viktigt att mål för informationshanteringen är klart formulerade och spridda i 
verksamheten.  

• Kvalitetssäkring av informationsförsörjningen är ett intressant område att lyfta fram till 
företagsledningen. 

• Att den infallsvinkel som ges IS inom företaget till största delen upplevs röra de 
administrativa systemen och i mindre grad de rent produktionsinriktade. 

• Med tanke på det nya ägarförhållandet i verksamheten, råder det en stor osäkerhet 
kring hur IS/IT kommer att betraktas, hanteras och framför allt vilket 
ledningsengagemang som kan förväntas. 

• Det finns problem inom organisationen kring hur medarbetare ska motiveras och 
engageras för att hantera IS på ett medvetet och gott sätt. 

 
Att Företagets representanter har blivit uppmärksamma på problemen och förbättrings-
möjligheterna förstår vi då vi fått ta del av följande förbättringsförslag som lades fram vid 
senaste mötet i den TPU-grupp där informationschef och kvalitetschef ingår: 

Medarbetare hittar inte i ledningssystemet. Åtgärd: Göra en handlingsplan för info och utbildning 
i ledningssystemet. Utbildningen kombineras ev med andra system. 
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Sammanfattningsvis upplever vi att det finns ett intresse och engagemang för IS-frågorna 
och vår upplevelse är att företagsrepresentanterna på olika vis tar med sig våra undersök-
ningsresultat och praktiska implikationer tillbaka in i verksamheten. Speciellt viktigt tror vi 
att detta är, när Företaget nu har ett gyllene tillfälle att forma och utveckla IS i en ”ny” mil-
jö, med nya ägare och samarbetsparters. Intresse har även visats – förutom inom studieob-
jektet Företaget – från Företagets systeranläggning och därför kommer undersökningen 
också att presenteras där. 

9 Vägledande analysmodell 
Undersökningar som genomförs med utgångspunkt i systemsynsättet kan syfta mot att vara 
vägledande för en verksamhet efter det att en systemanalys genomförts, menar Arbnor och 
Bjerke (2004). Inom systemanalysens beskrivning identifieras olika strukturer inom ett reellt 
system; statiska strukturer, dynamiska strukturer och icke regelbundna processer. De statis-
ka strukturerna består exempelvis av långsiktiga målformuleringar och visioner, som bidrar 
till en grundläggande stabilitet. Dynamiska strukturer följer processer och deras resultat. 
Icke regelbundna processer, till exempel ett ägarbyte, kan på ett teoretiskt plan jämföras 
med en kritisk händelse som inträffar mer sällan. Dessa icke regelbundna processer har en 
stark inverkan på övriga strukturer (Arbnor & Bjerke, 2004).  

Utifrån den systemanalys vi genomfört, vill vi hävda att en individuell struktur också är ak-
tuell som ytterligare en dimension i systemanalysen. Denna framträder i användarperspekti-
vet och kan som struktur ses som reglerande gentemot övriga. Indikatorerna (framgångs-
faktorerna) kan som tidigare nämnts inte var för sig uppnå positiv finalitet, utan kräver stöd 
av varandra. Även om detta stöd finns, menar vi att effektiviteten regleras av en individuell 
dimension hos den enskilde medarbetaren – som systemanvändare. I de teorier vi tidigare 
presenterat, poängteras systemanvändarens förutsättningar och uppfattning om möjlighe-
ter, nytta och nöjdhet rörande den egna vardagsanvändningen av IS. Implicit har systeman-
vändaren i dessa teorier en relativt passiv roll, med begränsade eller små påverkansmöjlig-
heter. Vi menar att det sätt systemanvändaren betraktas – på en skala mellan passiv och ak-
tiv systemmedlem – kan innebära motsvarande påverkan på en verksamhets effektivitet i 
IS-användningen. Det är vår uppfattning att systemanvändaren i realiteten har en omfat-
tande möjlighet att reglera verksamhetseffektivitet, vilket ställer krav på de insatser som är 
direkt inriktade gentemot systemanvändaren och dennes vardagsarbete. Detta kan vara en 
viktig del i analysen och speciellt betydelsefullt, menar vi, är det hur dialogen med system-
användaren genomförs.  

Arbnor och Bjerke (2004) har inställningen att den metodologiska proceduren av olika an-
ledningar är betydelsefull för varje undersökning som genomförs. Den metodologiska pro-
cedurens innebörd kan exempelvis vara att analysarbete utvecklas eller att tidigare under-
sökningars resultat används som bakgrund för nya undersökningar (Arbnor & Bjerke, 
2004).  

I anslutning till detta resonemang presenterar vi här den vägledande analysmodell, som vår 
undersökning har resulterat i. Denna analysmodell kan användas av verksamheter som är 
intresserade av att se över och arbeta för att lyckas med ett stabilt IS. I undersökningen har 
vi identifierat 12 framgångsfaktorer, se figur 22, som vi menar krävs för att få ett stabilt IS 
och genom teorin och empirin har vi kunnat lyfta fram vilka driv- och motkrafter en orga-
nisation kan ha kring IS/IT-området. Driv- och motkrafterna presenteras och har sorterats 
in under respektive framgångsfaktor de påverkar, se tabell 2.  
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Dessa driv- och motkrafter kan vara fler än de som angetts i vår undersökning eller inte 
identifieras överhuvudtaget i en verksamhet, eftersom vissa driv- och motkrafter kan vara 
specifika för just det företag som undersöks. De driv- och motkrafter som kommer utöver 
eller inte kan identifieras i verksamheten får tas hänsyn till under analysen. Efter identifie-
ringen analyseras driv- och motkrafter mot varandra för att se vilka framgångsfaktorer som 
behöver stärkas i organisationen. Analysen ger det underlag som krävs för att skapa en 
handlingsplan, där nödvändiga aktiviteter framgår. Det gäller att arbeta med drivkrafterna 
och vända motkrafter till att bli drivkrafter.  

9.1 Metoder för att identifiera indikatorer 
Följande arbetsmetoder menar vi måste genomföras för att på ett grundläggande plan iden-
tifiera indikatorer med syfte att forma ett stabilt IS 

• Kartläggning och visualisering av befintliga komponenter i IS, vilket syftar till en 
förståelse för relationerna inom IS och finna effektiviseringspotential. En helhets-
bild över IS måste skapas i de fall den inte redan finns och kan förmedlas. 

• Intervjuer genomförs med medarbetare, som har olika strategiska funktioner och 
betydelsefulla relationer inom IS-användning. Intervjuerna syftar till att klarlägga de 
strategiska målsättningarna och hur dessa formuleras för att sedan genomsyra verk-
samheten.  

• Intervjuer med systemanvändare, för att nå och visualisera deras uppfattning kring 
IS och förutsättningar som ges för att använda IS på ett effektivt sätt. Enkäter till 
systemanvändare, för att fånga hur de förmodade indikatorerna ger effektivisering 
och goda möjligheter att fungera som IS-användare och medverka i dialog horison-
tellt och vertikalt inom verksamheten.  

9.2 Modell för att analysera indikatorer 
Vi har även sammanställt en modell för att analysera indikatorer med syfte att forma ett 
stabilt IS. De indikatorer vi identifierat i denna undersökning, kan delas upp i de olika 
strukturer som Arbnor och Bjerke (2004) beskriver, tillsammans med vårt bidrag; den re-
glerande strukturen. I nedanstående tabell 3 presenterar vi en översikt över indikatorers 
strukturella dimension och det förslag till analysmodell som vi utarbetat. Denna kan utgöra 
en grund för andra organisationer, som har för avsikt att arbeta med en övergripande sy-
stemanalys. Den sammanställning som gjorts över driv- respektive motkrafter inom varje 
framgångsfaktor/indikator ger konkreta exempel och kompletterar modellen (tabell 2). 

Tabell 3 Analysmodell, översikt över indikatorers strukturella dimension och förslag till analysområden 

Indikator Struktur/teoretisk 
påverkan 

Analysområden 

IS-förmåga Statisk - Målsättningar/visioner 
- Business Intelligence (BI) 
- Förankrad affärsplan 
- Kvalitetssäkrad informationsförsörjning  
- Organisationsstrategi 
- Organisationskultur 
- Tydlig ansvarsfördelning  
- Ökad innovation 
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IS-strategi Statisk - Identifiera defensiv/offensiv inriktning  
- Stragisk IS-kompetens 
- Relationer inom uttalade strategier  
- Informationssäkerhet 
- Optimerat informationsflöde 

IT-styrning (ITG) Statisk - Strategisk betydelse – IS 
- IS-organisation 
- IS-kompetens 
- Policy/riktlinjer 
- Samarbete med andra 
- Standardisering/anpassning 

IS/IT-arkitektur Dynamisk - Bärande IS-plattformar 
- IS-relationer 
- IS-tillgångar; tekniska/mänskliga 
- ”Outsourcing” 

IT-infrastruktur Dynamisk - Kartläggning 
- Systemintegration 
- Teknikutnyttjande 

Processbeskrivning – IS Dynamisk - Kartläggning som grund  
- Effektiviseringsmöjligheter 
- Processbeskrivningar uppdateras  
- Grad av integration 
- Inventering av systemrelationer 

Kunskapshantering Reglerande - Kunskapskartor 
- Flexibel organisation  
- Kunskapsdelning 
- Dialog inom verksamheten 

Utbildning Reglerande - Inventera och identifiera behov 
- Kontinuerliga utbildningsinsatser 
- Dialog inom organisationen, horisontellt/vertikalt 

Utvärdering Dynamisk - Ekonomiska aspekter 
- Teknikutnyttjande 
- Systemanvändarens uppfattning  
- Verksamhetsvinst 
- Informationskvalitet 

Mätbara IT-aktiviteter Dynamisk - Identifiera och fastställ mätpunkter 
- Dialog och återkoppling 

”Benchmarking”/”Best 
practice” 

Reglerande - Jämförande studier 
- Informationsspridning 
- Dialog i verksamhetens grupperingar 
- Samarbete med andra verksamheter 

Support Reglerande - Målsättning  
- Klar organisation 
- Tydlig ansvarsfördelning  
- Tydliga kontaktytor 
- Dialog - återkoppling till verksamheten 
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9.3 Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är vilken kostnadsmässig betydelse informationsförsörjningen 
har i en verksamhet. Kostnadsaspekten är alltid intressant för att påvisa betydelsen av ett 
stabilt IS. Även att undersöka hur systemen inom organisationen uppfattas av användarna, 
som en kollega eller en motståndare, med utgångspunkt i Askenäs och Westelius (2003) 
forskning kring roller inom IS skulle ge en djupare förståelse för systemanvändares upp-
fattningar och inställning till användning av IS samt olika kulturer som kan påverka ett ef-
fektivt IS-bygge.  

Slutligen har vi funnit att det finns en utvecklingspotential genom att se systemanvändarens 
roll som en effektivitetsreglerande dimension inom informationsförsörjning. Vi tycker den-
na dimension är spännande och har förhoppningar om att framtida forskning kan fortsätta 
på den inslagna vägen genom att utveckla denna vidare. Framför allt ser vi detta som bety-
delsefullt eftersom analysmodellen är utarbetad och använd i vår undersökning, men dess 
praktiska implikationer inte ännu är implementerade eller tagna i bruk i det reella systemet. 
Därför kan analysmodellens användning i andra organisationer ge en mer fyllig och kom-
pletterande bild av arbete med syfte att forma stabila IS. 
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Bilaga 1 Enkätfrågor 

Frågor 

1. Företagsledningen engagerar sig för att jag ska ha bra IT-redskap och system (ex intranät, SAP, QLM, Aspen, 
CACS, XD, Flex osv), så att mitt arbete blir effektivt. 

2. Företagsledningen vet vilka problem jag kan få med företagets IT-redskap och system, se exempel på system 
ovan. 

3. Den information och de uppgifter som jag anger i systemen ligger till grund för beslut i företagsledningen. 

4. Jag måste mata in samma uppgifter i flera system. 

5. Systemen ger mig tillräcklig, korrekt och relevant information i alla situationer 

6. Betydelsefull information i systemen är alltid aktuell och lätt att förstå 

7.  Systemen hjälper mig att använda min arbetstid mer effektivt 

8.  Jag är nöjd med att arbeta med systemen inom företaget 

9.  Jag hjälper och ger kollegor råd för att de ska kunna använda systemen mer effektivt 

10.  Dokumentation om systemen finns tillgänglig och är lätt att förstå 

11. Jag vet var i ledningssystemet (QLM) mina arbetsprocesser finns beskrivna 

12. Jag uppfattar att det är viktigt att ledningssystemet (QLM) kan hantera arbetsprocesser och instruktioner 

13. Jag upplever att ledningssystemet (QLM) kan hantera arbetsprocesser och instruktioner 

14. Jag har ofta problem med SAP eller ledningssystemet (QLM), som kräver support  

15. Jag är nöjd med supporten jag får 

16. Det var möjligt för mig att påverka introduktionen av SAP 

17. Det var möjligt för mig att påverka introduktionen av ledningssystemet (QLM) 

18. Jag tror att det är viktigt att det finns möjlighet att kunna påverka vilka krav som skall finnas i ett nytt system 

19. Det är viktigt för mig att snabbt få möjlighet att komma igång och arbeta effektivt med system som SAP 
och/eller ledningssystemet (QLM) 

20. Jag tror att mer utbildning inom SAP och/eller ledningssystemet (QLM) skulle göra mitt arbete mer effektivt 

21. Jag tror att det är viktigt att utbildningen är anpassad till mina behov 
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22. Jag upplever att det finns en plan för utbildningsinsatser för SAP 

23. Jag upplever att det finns en plan för utbildningsinsatser för ledningssystemet (QLM) 

24. Jag får tillräcklig utbildning för att känna mig säker när jag arbetar i systemen 

25. Jag tror att jag har tillgång till information som behövs för systemen SAP och/eller ledningssystemet (QLM) 

26. Jag gör en insats för att säkra att mina medarbetare kan förstå den informationen jag skapar 

27. Med hänvisning till min erfarenhet så är jag nöjd med informationen om SAP och/eller ledningssystemet (QLM) 
på företaget 

28. Jag märker att SAP och ledningssystemet (QLM) bidrar till att förenkla samarbetet mellan olika avdelningar 

29. Jag märker att mitt arbete hindras genom bristande stöd inom SAP och ledningssystemet (QLM) 

30. Jag märker att mitt arbete hindras på grund av att SAP och ledningssystemet (QLM) är svåra att använda 

31. Jag använder till stor del SAP och/eller ledningssystemet (QLM) för att söka efter information 

32. Jag använder till stor del SAP och/eller ledningssystemet (QLM) för att dela information 

33. Jag använder till stor del SAP och/eller ledningssystemet (QLM) för att lagra/arkivera information 

34. Med hänvisning till min erfarenhet så är jag nöjd med SAP 

35. Med hänvisning till min erfarenhet så är jag nöjd med ledningssystemet (QLM) på företaget 

36. Informationen i SAP måste ofta uppdateras 

37. Informationen i ledningssystemet (QLM) måste ofta uppdateras 

38. Jag märker att SAP och ledningssystemet (QLM) bidrar till högre produktkvalitet  

39. Jag märker att SAP och ledningssystemet (QLM) bidrar till kvalitetssäkerhet av produktdata 

40. Jag använder data från SAP och/eller ledningssystemet (QLM) för att använda i andra system, som till exem-
pel Excel 

41. Jag tror att jag skulle slippa att använda andra system än SAP och/ eller ledningssystemet (QLM) om jag hade 
kunskaper om alla funktioner 

42. Jag vet hur jag ska använda och nyttja systemens (ex intranät, SAP, QLM, Aspen, CACS, XD, Flex osv) funk-
tioner  

43. Systemen (ex intranät, SAP, QLM, Aspen, CACS, XD, Flex osv) är lätta att använda 

44. Jag talar positivt om våra system (ex intranät, SAP, QLM, Aspen, CACS, XD, Flex osv) med kollegor, familj och 
vänner 
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