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Sammanfattning 

Studiens syfte är att identifiera informationslogistiska problem och behov med utgångs-

punkt i förändringsprojekt inom strategi, organisation och IT för att därigenom visa vad 

informationslogistik kan lösa för problem och behov. Informationslogistik är ett tvärve-

tenskapligt ämne och rör sig inom disciplinerna informatik, ekonomi/management och 

logistik. Utifrån ämnets tresidighet valdes utgångspunkterna strategi, organisation och 

IT. 

Forskningen inom informationslogistik redogör för hur IT kan användas för en behovs-

orienterad informationsförsörjning. I korthet redogör forskningen för hur information 

kan lagras i datalager och hur informationen är möjlig att bearbetas med olika intelli-

genta verktyg. Logistik är de bakomliggande förhållningssättet på hur olika IT lösningar 

kan förse rätt information till rätt person. Forskningen visar på lite olika synsätt på in-

formationslogistik och vad ordet syftar till. Frågan är om det finns relevans och nytta för 

verksamheter att hantera informationslogistik.  

Studien baseras på metoden Grundad Teori (GT). Syftet med metoden är att låta prakti-

kens erfarenheter styra studiens inriktning och sedan spegla det mot aktuell teori. Studi-

ens syfte synliggör också valet av förhållningssätt. Med anledning av studiens syfte tar 

studien ett hermeneutiskt perspektiv. Det empiriska underlaget har samlats in genom te-

lefonintervju med sakkunniga konsulter inom tjänsteområdena strategi, organisation och 

IT.  Genom analysen har det identifierats att det inom ett förändringsprojekt existerar tre 

olika typer av informationsflöden.  

 Strukturerade informationsflöden. 

 Omstrukturerande informationsflöden. 

 Ostrukturerade informationsflöden.  

Utöver ovan informationsflöden har det också identifierats situationer där informationen 

är dynamisk respektive stabil. Analysen gör således skillnad på flödet av information 

och informationen i sig. Följande punkter visar på de problem som är att betrakta som 

informationslogistiska.  

 Utveckla affärsplaner. 

 Informationen är separerad från användarens behov. 

 Man lyckas inte nå ut med informationen som finns på papper. 

 Ledningen vill ha information på tvären och medarbetarna på längden. 

 Konsulter tar över informationshanteringen.  

 Organisering av processer och människor. 

 Informationen hålls separerad och påverkar processutförandet. 

 

 

 

Nyckelord: Informationslogistik, information logistic, information flow, informations-

flöden.  



 

 iii 

Abstract  

The purpose of this study is to identify information logistical problems and needs in 

work of change. This within the following work of change areas, strategy, organization 

and IT. And thereby show what kind of problem and needs information logistics can 

solve. The reason of choosing these work of change areas is because that information 

logistics is a multidisciplinary subject. That include informatics, logistics and econ-

omy/management.  

The research within information logistics show how IT can be used for a user – demand 

information supply. In summary the research area expresses how information can be 

stored in data warehouse and can be processed with business intelligence. The underly-

ing approach of how different IT solutions can give the right information to the right 

person at the right time is logistics. The research area show different perspectives of in-

formation logistic and what the word refer to. The question is of there is any relevance 

and use for organizations to handle information logistic. 

The method of this study is based on Grounded Theory. Whose purpose is to let the col-

lected empirics navigate the studies theoretical framework of references. Which in the 

context are most suitable. The approach of this study is hermeneutic with a qualitative 

method. The empirical groundwork has been collected through telephone interviews 

with special advisers such as consultants. Within scope of consulting services as strat-

egy, organization and IT.  Through the analysis it has been identified that it within a 

work of change exist three types of information flows.  

 Structured information flow. 

 Restructured information flow. 

 Unstructured information flow.  

Besides above information flow it has also been identified situations where the informa-

tion is dynamic respective stable. The analysis has therefore made a difference between 

the flow of information and the information as such. The following terms will show 

problems that are regarded as information logistics  

 Develop business plan. 

 The information is seperated from the users demand. 

 Cannot reach out with the information that is on paper.  

 Management wants information in one way and the co-worker on another. 

 Consultants take over information management. 

 Organization of process and people 

 The information is kept separated and affect process execution.   

 

 

Keywords: Informationslogistik, information logistic, information flow, informations-

flöde
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1 Inledning 

Vad händer när information inte är tillgänglig till de som behöver den?  

Artikeln, Managing National Intelligence av Rivikin och Roberto (2006) handlar om hur 

USA:s regering misslyckats med att samordna och analysera underrättelseinformation som  

resulterade i 11 september attackerna. En fråga som många ställde var - Hur kunde detta 

hända?  

Det centrala i artikeln är att underrättelseinformationen som fanns vid Federal Bureau of 

investigation  (FBI) visade att det fanns ett planerat attentat. Medan underrättelseinforma-

tionen inom Central Intelligence Agency (CIA) visade motsatsen. En fältagent vid FBI i 

Minneapolis hade information som skapade en misstanke om att en Usama Bin Ladin 

(UBL) anhängare hade som avsikt att kapa ett plan. Dessa misstankar gjorde att fältagenten 

kontaktade FBI:s huvudkontor eftersom fältagenten ville försäkra sig om att UBL anhänga-

ren, inte tog kontroll över ett flygplan och flög in det i World Trade Center. FBI:s huvud-

kontor kontrade med att - det kommer inte att hända, för det enda du har är en kille som är 

intresserad av den här typen av flygplan. På grund av att informationen vad spridd och 

fragmenterad hos såväl enskilda agenter som på olika departement, lokala byråer och av-

delningar lyckades 19 terrorister kapa fyra av USA:s kommersiella flygplan. (Rivikin, Ro-

berto 2006). Detta på grund av bristande informationsflöden. 

1.1 Bakgrund  

Informationslogistik (IL) är inriktat på hur information kan användas av människor och hur 

informationsteknologin (IT) kan användas för att kommunicera information. (Linneuniver-

sitetet, 2010a) Förutom att IT stödjer distribueringen av information, är IT också ett stöd 

för att lagra, strukturera och bearbeta information. Data blir till information när mottagaren 

i flödet har en förmåga att tolka  innebörden i data (Nationalencyklopedin, 2010i),och först 

då uppstår ett informationsflöde. Om mottagaren av data däremot inte har förmågan att för-

stå vad sändaren vill förmedla, är data inte tillräcklig eftersom data saknade det meningsful-

la innehåll som mottagaren var i behov av för att förstå. 

Forskningen inom IL fokuserar i huvudsak på hur IT kan användas för en behovsorienterad 

informationsförsörjning. I korthet handlar forskningen inom IL om att lagra information i 

stora datalager (data warehouse) och om olika beslutsstöds verktyg (business intelligence) 

för bearbetning av data. Detta med ett logistiskt bakomliggande förhållningssätt på hur oli-

ka tekniska lösningar kan förse rätt person med rätt information. Dessa tekniska lösningar 

är avsedda att täcka ett behov vilket tydliggörs i följande citat. 

“The main objective of Information Logistics is optimized information 

provision and information flow. This is based on demands with respect 

to the content, the time of delivery, the location, the presentation and the 

quality of information. The scope can be a single person, a target group, 

a machine/facility or any kind of networked organization. The research 

field Information Logistics explores, develops and implements con-
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cepts, methods, technologies and solutions for the above mentioned 

purpose” (Haftor, Kajtazi, 2009. page 30) 

Vad citatet visar är ett behov av att utveckla och implementera koncepter, metoder och tek-

niker för att möjliggöra en behovsorienterad informationsförsörjning. Därmed initieras ock-

så ett förändringsarbete. Eftersom en organisation är i behov av att förändra situationen om 

de saknar de koncepter, metoder och tekniker som behövs för att förse rätt person med rätt 

information.  Men varför är det viktigt och finns det relevans och nytta för verksamheter att 

hantera informationslogistik? 

En behovsorienterad informationsförsörjning med utvecklade och implementerade koncept, 

metoder och tekniker hade kunnat förhindra terroristattackerna den 11:e september. Efter-

som det  felade i informationsflödena. För att rätt information ska nå rätt person är vi i be-

hov av att förstå vilken data som ska förmedlas  till vem och varför. Men hur kan vi förstå 

vilket informationsbehov någon utanför och inom den egnapapiljotter verksamheten behö-

ver? Det är uppenbart ett problem, sett utifrån Rivikin och Robertos (2006) artikel där 

USA:s regering misslyckats med att samordna underrättelseinformationen.  

1.2 Problemdiskussion  

Forskningen visar på lite olika synsätt på informationslogistik och vad ordet syftar till, vil-

ket väcker frågan om relevansen av informationslogistik för verksamheter. Exempel på  

synsätt är följande,  

”Information Logistics is concerned with the task of getting the right 

combination of information  (products) to the right  customer at the 

right time to  accomplish a successful transaction”. (Haftor,  Kajtazi, 

2009. page 21) 

”Information logistics, as planning, execution and control off infor-

mation flows within or between organizations” (Bucher och Dinter 

2008 page, 1)  

Men vad är det vi behöver förstå för att kunna kontrollera och planera diverse informa-

tionsflöden? För att lösa ett problem behövs kunskap och förståelse för att komma fram till 

bra åtgärder som ska ge önskvärda effekter. (Goldkuhl, Röstinger 1998).  Forskningen 

inom informationslogistik behandlar olika typer av problem inom ramen för informations-

flöden. Det dominerande perspektivet inom IL forskningen är IT. Samtidigt har senare 

forskningsstudier belyst IL utifrån ett strategiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. Kon-

sulter har expertkunskaper inom specifika områden och är kända för att under tillfälliga 

perioder hjälpa företag inom olika områden. Såsom verksamhetsutveckling, implemente-

ring av IT. Denna typ av förändringsarbete bör påverka informationsförsörjningen i en 

verksamhet och genom ett förändringsprojekt är det möjligt att identifiera informationslo-

gistiska problem och behov. Eftersom Informationslogistik handlar om att förse rätt person 

med rätt information. Med detta som grund har studien fokuserat på att identifiera informa-

tionslogistiska problem och behov utifrån tjänsteområdena strategi, organisation och IT i 

förändringsprojekt.  
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1.3 Problemformulering 

Vilken betydelse har informationslogistik i förändringsprojekt? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att identifiera informationslogistiska problem och behov med utgångs-

punkt i förändringsprojekt inom strategi, organisation och IT.  

1.5 Disposition 

Rapportens disposition är avsedd att vara lättöverskådlig för läsaren. Detta genom att pre-

sentera en logisk ordningsföljd av studien. Inledande avsnitt är menad att ge inblick i valt 

undersökningsområde, det vill säga informationslogistik. Efter att läsaren fått en inblick i 

ämnets relaterade forskningsartiklar redogörs studiens tillvägagångssätt som baseras på me-

toden Grundad teori. Syftet med denna metod är att låta insamlad empiri styra studiens teo-

retiska referensram. Detta eftersom det inte finns några färdiga teorier kring informations-

logistik. Efterföljande avsnitt behandlar insamlad empiri – och analys av denna. Vidare 

kommer rapporten innefattas av ett diskussionsavsnitt som lyfter informationslogistiska 

problem i forskning och i samlad empiri. Rapporten avslutas med en slutsats, och vidare 

forskning. Samtidigt som rapporten är avsedd att vara lättöverskådlig bör den också vara 

läsvänlig.  Språket i rapporten är med detta som grund menat att tillmötesgå läsaren. Detta 

genom att i löpande text definiera upp begrepp för klarhet. Därmed innefattas inte rapporten 

av en ordlista.  

1.6 Avgränsning 

Studien genomförs inom ramen för kursen Examensarbete IL7903 som ges vid Centrum för 

informationslogistik i Ljungby. Samt inom ramen för studiens syfte och problemformule-

ring.  
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2 Informationslogistik –En referensram  

Med anledning av studiens syfte nödvändiggörs en bearbetning av grunddragen inom det 

informationslogistiska ämnet som anses vara väsentliga i sammanhanget. 

2.1 Informationslogistik, utifrån tidigare forskning 

Inledande studie som i korthet presenteras om IL är genomförd av forskarna Haftor och 

Kajtazi (2009). Deras studie av IL har resulterat i 10 kategorier av vad som är karaktäris-

tiskt för IL och synliggörs i  följande bild.  

Fig 1. The identified IL-research is categorized into 10 directions, due to their adressed research –object. 

(Haftor, Kajtazi, 2009. page 20) An explorative study of Information Logistic. 

 

Dessa kategorier ger intryck av att utgå från ett logistik perspektiv då det centrala är flödet 

av information. Inom alla 10 kategorier lyfter Haftor och Kajtazi (2009) fram ett perspektiv 

på informationslogistik. Samtliga med tillhörande IL perspektiv som Haftor och Kajtazi 

(2009) identifierat synliggörs i följande numerisk ordning.  

1. Local distribution of information ”Information Logistics, as a function of 

the business enterprise, devotes primary attention to the  production, stor-

age, packaging and movement of  information (products). Whit this in 

mind,  information logistics will,  for our discussion refer to  the manage-

ment of all activities which facilitate  information (as a product) movement 
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in order to  supply customers with their place and time utility in  informa-

tion goods and services they demand”.  

 

 ”Information Logistics is concerned with the task of getting the right com-

bination of information  (products) to the right  

customer at the right time to  accomplish a successful transaction”. (Haftor,  

Kajtazi, 2009. page 21) 

2. Information- Production Flow-Time “Information logistics is a relatively 

new area. Some first publications saw light. They indicate that application 

of logistics in information production might be valuable.” (Haftor,  Kajtazi, 

2009. page 24) 

3. The User- demand Information- supply “The main objective of Informa-

tion Logistics is optimized information provision and information flow. 

This is based on demands with respect to the content, the time of delivery, 

the location, the presentation and the quality of information. The scope can 

be a single person, a target group, a machine/facility or any kind of net-

worked organization. The research field Information. Logistics explores, 

develops and implements concepts, methods, technologies and solutions for 

the above mentioned purpose” (Haftor, Kajtazi, 2009. page 30) 

4. Efficency of information flow, “If information logistics is regarded as the 

planning of information flows, this consequently implies the planning of an 

information-logistical infrastructure. In doing so, two essential areas need 

to be distinguished. Whereas on the one hand network relations and/or sup-

plier-requestors relations need to be defined and structured, on the other 

hand the resulting information-logistical basic infrastructure must be de-

signed and optimized” (Haftor, Kajtazi, 2009. page 31)  

5. Cross functional supply of Analytical information “Information logistics 

(IL) comprises the planning, control, and implementation of the entirety of 

cross-unit data flows as well as the storage and provisioning of such data. In 

order to differentiate IL and operational data integration, only those data 

flows are considered to be IL components which support decision making. 

If data is used for decision making in the same organizational unit where it 

originates, such flows do not fall under our IL definition because in this 

case, most of the managerial challenges do not occur.” (Haftor, Kajtazi, 

2009. page 36) 

6. Outsourced Information Handling  

”a) Information to handle the services of physical goods logistic operations 

b) Information handling of information as a product, independent of physic  

cal goods - includes: gathering, selection, organisations, synthesizing and 

distribution of data between individuals within and between organisations 

- goal: to achieve improved availability of crucial business information, that 

is independent of the system.” (Haftor,  Kajtazi, 2009. page 39) 
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7. Information flows in supply chains “Klein (1993) stated that the concept 

of Information Logistics links the functions of business logistics and infor-

mation management. It focuses on vertical coordination within firms and 

horizontal coordination within and beyond the boundaries of he firm. In a 

conceptual perspective, information logistics is a crucial element of a re-

vised model of the firm. In an inter-organizational perspective, information 

logistics refers to emerging telecommunication infrastructure”. (Haftor,  

Kajtazi, 2009. page 40) 

8. Work flow modeling “Right information to the right person at the right 

time at the right place and at the right cost. Focus is on dissemination, not 

on production and classification as in CM.” (Haftor,  Kajtazi, 2009. page 

41) 

9. Global cross- reference database “We speak about information logistics, 

i.e. the distribution of information for a specific purpose to a specific audi-

ence at a specific time.” (Haftor,  Kajtazi, 2009. page 42) 

10. Process improvement via information flows “The aim of IL consists of 

several requirements that information needs to fulfil. The Information prod-

uct needs to be delivered in the right format, at the right place, at the right 

time, for the right users, all demand driven”. (Haftor,  Kajtazi, 2009. page 

44) 

Sammanfattningsvis visar Haftor och Kajtazi´s (2009) studie på informationslogistikens 

omfång. Det behovsorienterade informationsflödet som Haftor och Kajtazi (2009) hade 

som kategori nummer 3 lyfts mer ingående av Jaksch, Pfennigschmidt, Sandkuhl, Thiel 

(2003). Dessa författares perspektiv är teknikorienterat då deras studie tar sin utgångspunkt 

i distribuering av information till slutkund vars syfte är att med stöd av IT kunna distribuera 

rätt information vid rätt tidpunkt till rätt plats. De applikationer som är avsedda att stödja 

detta flöde av information benämner författarna som logistiska applikationer. En sådan ap-

plikation vet vilken information källan tillhandahåller ex. information om väder, och vet 

därmed vilken information användaren efterfrågar ex: att bli informerad om väderförhål-

landen och applikationen vet var användaren befinner sig ex; hemma, på jobbet eller på 

semester. Syftet med dessa logistiska applikationer är att leverera den information använda-

ren är i behov av ex: det kommer att bli storm nära hans/hennes hem nästkommande mor-

gon. (Jaksch et al 2003).  

Centrum för informationslogistik (CIL) framhåller att IL handlar om att optimera informa-

tionsflöden. Detta för ökad effektivisering av verksamhetsprocesser (Cil, 2010a). Informa-

tionsflöden effektiviseras genom att rätt information når rätt person, på rätt sätt, på rätt plats 

i rätt tid och till rätt kostnad (Cil, 2010b). Detta förhållningssätt är till skillnad från förfat-

tarna Jaksch et al (2003) teknikneutralt och orsaken till detta är endast möjligt att spekulera 

i. Ett troligt motiv är att Jaksch et al (2003)  utgår ifrån ett fördefinierat syfte där tekniken 

är möjliggörare för distribuering av behovsorienterad information för att optimera distribu-

ering av information.  
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Klein (1993) är en annan författare som belyser informationslogistik. I sin studie framhåller 

författaren att informationslogistikens koncept är att kontrollera och samordna informa-

tionsflöden både internt och externt i organisationen. Detta för att förbättra och samordna 

verksamhetsprocesserna genom förenkling, anskaffning, framställning och distribuering av 

information. Detta ska enligt författaren möjliggöras med en logistisk informationssystems-

infrastruktur. Samtidigt betonar författaren att IL är en komplex ledningsuppgift eftersom 

det förenar vertikala dimensioner av samordning och integrering mellan olika lager av led-

ningshierarkier och horisontella dimensioner av samordning längs värdekedjan. Kleins 

(1993) perspektiv av IL skiljer inte avsevärt från tidigare redogjorda perspektiv. Precis som 

Jaksch et al. (2003) menar Klein (1993) att man med stöd IT kan distribuera rätt informa-

tion vid rätt tidpunkt till rätt plats, med ett logistiskt perspektiv.  

Andra forskare som Lehmann och Spitzer (2006) framhåller att IL handlar om att förmedla 

rätt information, i rätt tid, till rätt plats. Författarna framhäver IL betydelse inom medicinsk 

informatik då det inte längre räcker med att förmedla information. Utan det finns ett behov 

att kunna selektera information. Av de perspektiv som redovisats tidigare utgörLehmann 

och Spitzer (2006) fokusering mer på hur kunskap kan genereras av den distribuerade in-

formationen om patientdata, eftersom data om patienter är i behov av att tolkas och tolk-

ning lämnar utrymme för att olika människor tolkar informationen på olika sätt. (Lehmann 

och Spitzer, 2006) Med detta som grund ställer författarna frågan om möjligheten att dato-

risera tolkningsförfarandet av tillgänglig data?  

2.1.1 Processorienterad informationslogistik  

Forskarna Bucher och Dinter (2008) har genomfört en empirisk studie om processoriente-

rad IL. Ändamålet med processorienterad IL är att stödja och förbättra verksamheters ope-

rationella - och ledningsprocesser. Detta genom att lägga in analytisk information och/eller 

analyskapaciteter in i processutförandet. Författarna menar att IL tidigare varit synonymt 

med data warehouse (datalager) och business intelligence (BI) koncepten då BI omfattas av 

teknologier, applikationer, processer och metoder för att organisationer på ett bättre sätt ska 

förstå den egna verksamheten. I sammanhanget menar författarna att det traditionella BI 

konceptet saknar integrering av information och verksamhetens affärsprocesser. Därav det 

processorienterade perspektivet på IL. Skillnaden mellan IL perspektiven i detta fall är att 

det tidigare perspektivet ( BI och datalager) hade fokus på dataflöden, medan det nya syn-

sättet processorienterad IL fokuserar på informationsflöden. Deras precisering av IL är 

”Information logistics, as planning, execution and control off 

information flows within or between organizations” (Bucher 

och Dinter 2008 page, 1)  

Författarna Bucher och Dinter (2008) har genom enkäter samlat in sitt empiriska underlag 

från en konferens i Schweiz år 2006 om data warehouse och business intelligence. Delta-

garnas kunskaper vid konferensen var avancerade eller experter på business intelligence,  

data warehouse och business process management.  Bucher och Dinter (2008) insamlade 

empiri normaliserades och de genomförde orsakssamband, multivariabelanalys, korrela-

tionsanalys och en hierarkisk klusteranalys.  Dessa analyser gjordes för att besvara följande 

två frågeställningar;  
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1. ”From an organization´s point of view, does it make sense to em-

bark on the concept of process – oriented IL? If so, what are the 

beneficial effects that can be realized by relying on the concept?” 

(Bucher och Dinter 2008 page, 2) 

 

 Resultat,  ”According to our findings, it does indeed make 

sense for an organization to embark on the concept of 

process-oriented IL. A multiplicity of beneficial effects can 

be realized in thos way, and especially external stake-

holders can be provided with superior services, resulting in 

increases in customer satisfaction and customer profitabil-

ity”. (Bucher och Dinter 2008 page, 5) 

 

2. “From an constructivist point of view, what are the dominant de-

sign factors of process-oriented IL? Based on these factors, which 

distinct approaches to process – oriented IL are pursued by real-

world organizations?” (Bucher och Dinter 2008 page, 2) 

 

De designfaktorer som Bucher och Dinter (2008) har identifierat med ut-

gångspunkt i fråga två är    

 Excellence in information supply. 

 Integration of analytic information and process execution. 

 Utilization of advanced instruments for information access and analysis. 

 Utilization of basic instruments for information access and analysis. 

 

Av dessa fyra identifierade faktorer är  ”excellence in information supply” och ”integration 

of analytic information and process execution” de drivande designfaktorerna för process-

orienterad IL. Författarna skriver att det saknas en lämplig infrastruktur för IL som ska till-

fredsställa behovet av ”excellence in information supply” (Bucher och Dinter 2008).  Vad 

författarna egentligen uttrycker i sin studie är att BI går aktivt in i processen och verkar 

som en virtuell medarbetare som skapar en kommunikation med användaren. Traditionell 

BI samlar in information, sammanställer information och ger ett analysunderlag.  Egentli-

gen har författarna tagit ett processperspektiv på BI och då med ett logistik koncept. I 

sammanhanget understryker författarna Bucher och Dinter (2008) att  

“With the help of information system technology, a company can be-

come competitive in all phases of its customer relationships”. (Bucher, 

Dinter 2008, page. 1) 

Samtidigt menar författarna att insamling, omvandling och integrering av data och försörj-

ning av information och analyser vanligtvis är isolerade från verksamhetens verkställda af-

färsprocesser.  Om en organisation exempelvis betraktas ha välintegrerade processer menar 

författarna att den interna informationen delvis är oanvänd, och/eller att informationen del-

vis används men att den är tagen ur dess kontext vilket påverkar tolkningsförfarandet.  
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2.1.2 En informationslogistisk strategi 

Forskarna Dinter och Winter (2009) presenterar informationslogistik utifrån ett strategisk 

perspektiv. Därför att själva strategiprocessen har enligt författarnas fått för lite uppmärk-

samhet. Författarnas perspektiv på IL är  

”Information logistics (IL) comprises the planning, control and 

implementation of the entirety of cross-unit data flows as well 

as the storage and provisioning of such data” (Dinter, Winter 

2009, page 1) 

I artikeln för Dinter och Winter (2009) fram sin kritik om att IL betraktats utifrån ett tek-

niskt perspektiv. Detta trots IT:s relevans för informationshantering och då speciellt BI och 

DW som enligt författarna inte längre är en organisations huvudsakliga fråga därför att or-

ganisationer väljer istället att vidareutveckla dessa system med utgångspunkt i verksamhe-

tens föränderliga affärsbehov.  

Syftet med författarnas studie är att utveckla ett ramverk för informationslogistiska strate-

gier. Deras bakomliggande synsätt utgår ifrån ett supply chain perspektiv och resultaten vi-

sar att en informationslogistisk strategi är relaterad till en organisations storlek, affärsområ-

de, affärsprocesser och IL organisation. (Dinter och Winter, 2009) Författarna har identifie-

rat följande fyra problemområden inom ramen för deras studie.  

1. Det saknas en definition av en informationslogistisk strategi och dess 

tillämpningsområde. 

2. Avsaknad systematisk härledning av vilka ingående komponenter som 

en informationslogistiska strategi ska innehålla. 

3. Flera typer av artefakter som mål, aktiviteter, partiella strategier, principer och rikt-

linjer är förstådda som ingående komponenter men det saknas en grundläggande 

modell eller metod.  

4. Det finns ingen tydlig skillnad mellan vad som är en IT strategi och en informa-

tionslogistisk strategi.  

Av dessa fyra problemområden har Dinter och Winter (2009) riktat fokus mot problem 1 

och 2. Som tidigare berörts har författarna ett supply chain perspektiv för differentiering av 

en informationslogistisk strategi. Detta supply chain perspektiv har sedan anpassats från 

teorin om, Integrated Information Management ansats (IIM) som en forskare vid namn 

Zarnekow står bakom.  Det ramverk som Dinter och Winter (2009) presenterar med ut-

gångspunkt i det perspektiv de valt har resulterat i tre strategiområden som tillsammans 

skapar ett ramverk (se figur 2, sid 11) vilka är följande, 

 Sourcing strategy, specificerar vilka informationslogistiska produkter och tjänster 

som produceras inom olika organisationsenheter. Detta område behandlar outsour-

cing och bör även behandla sambandet mellan organisationens interna IT för speci-

fika uppgifter och processer. Ytterligare har det identifierats huruvida en ”make be-

fore buy” eller ”buy before make”  eller en hybridstrategi som ska implementeras 
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för en viss informationslogistisk produkt eller tjänst. Sourcing strategies kan kate-

goriseras i följande dimensioner 

o Intern eller extern. 

o Total eller selektiv. 

o Singel eller multipla.  

o Offshore eller nearshore. 

o Komponenter, hjälpprogram, mjukvara, lösningar och processer.  

Vidare betonar författarna att Sourcing strategy är att betrakta som verksamhetsövergri-

pande riktlinjer gällande vertikal integrering av IT. (Dinter och Winter, 2009) 

 Delvier strategy, avser att specificera samspelet med tjänsteleverantörer och kund-

tjänst. Fokus inom denna strategi är att omvandla informationslogistikens kunder 

och deras behov till interna kravspecifikationer för informationslogistisk tjänsteut-

veckling och informationslogistisk tjänsteproduktion. Inom detta strategiområde 

behöver följande genomföras  

o Strategisk positionering (kunder och konkurrenter)  

o Strategisk inriktning av vad som erbjuds inom portföljen. (pro-

dukter och tjänster som informationslogistiken erbjuder, baserat 

på kundbehov)  

o Prissättningsstrategi (pris positionering, prisskillnader, prissätt-

ningslogik)  

o Kommunikationsstrategi (kommunicering av mål, vision och 

målgrupper)  

o Distributionsstrategi. (anger hur och i vilka kanaler informa-

tionslogistiska tjänster/produkter görs tillgängliga). (Dinter och 

Winter 2009) 

 Portfolio strategy, inom detta område definieras och fastställs riktlinjer för utveck-

ling av en portfölj av informationslogistiska tjänster och produkter som erbjuds. 

Strategin innefattas av, 

o Identifiering av produkt/servicesegment. 

o Utvärdering och positionering av produkt/tjänstesegment.  

Författarna har brutit ner strategierna development och maintenance från ett funktionellt 

perspektiv därför att implementering av IL kan betraktas som ett data management projekt. 

Dessa funktionellt orienterade delar är att betrakta som väsentliga enligt Dinter och Winter 

(2009). Deras studie visar att system architecture, data architecture, data modelling, data 

quality management, master data management och hårdvara/ mjukvara ges högre uppmärk-
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samhet medan change management, meta data management och affärsbehov tilldelas en av-

sevärd lägre uppmärksamhet.  

Fig. 2. IL strategy components framework (Dinter & Winter 2009, page 4) 

 

Vad Dinter och Winter (2009) tillskillnad från tidigare presenterad forskning inom ämnet 

betonar är att en informationslogistisk strategi inte får begränsas om man vill skapa kund-

värde,  

”IL strategy must not be limited to hardware/software selection and architectural 

considerations, but should address the entire business scope of sourcing services, in-

tegrating acquired and self-made services into customer-oriented IL solutions, and 

delivering such solutions to create customer value” (Dinter, Winter 2009 page, 9) 

 

Dinter och Winter (2009) har ett tillsynes helhetsperspektiv på IL och dess roll i en organi-

sation.  

2.1.3 En reflektion om Informationslogistik i forskning 

Forskningen om IL behandlar IL som ett resultat av att IT möjliggör ett effektivare flöde av 

information. En fråga som blir av relevans att ställa i sammanhanget är om det är flödet av 

information som är det centrala eller om IT är det centrala och då i egenskap av möjliggöra-

re av informationsflödet?  IT är enligt presenterad forskning de medium som möjliggör be-

hovsorienterad informationsförsörjning där rätt information når rätt person på rätt plats i 

rätt tid. Samtidigt är det när informationen kommer till användning som den utgör ett värde.  

Forskningen har i huvudsak fokuserat på förmedling, lagring och tillgång till information 

och med ett processbaserat perspektiv på IT som grund. Detta för hur man tillgängliggör 

och distribuerar lagrad data.  

Forskningsartiklarna som behandlar IL ökar egentligen inte förståelsen för vad IL löser för 

problem eller behov. Utan forskningen visar på vilka möjligeter organisationer har om de 
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betraktar IT utifrån ett logistik  perspektiv.  Vad som presenteras i de olika artiklarna är 

faktiska förhållanden om verkligheten, där de söker sanning om fenomenet IL genom olika 

mätbara samband. 

Författarna Dinter och Winter (2009 ) samt Dinter och Bucher (2008) har för sina studier 

samlat in empiri från en konferens om data warehouse och business intelligence i Schweiz. 

Samtliga deltagare i författarnas studier har goda kunskaper om data warehouse och busi-

ness intelligence. Detta innebär att författarnas studier speglar informationslogistik utifrån 

ett tekniskt perspektiv. Samtidigt ger detta ett ensidigt perspektiv på informationslogistik 

eftersom deltagarnas spridning av kunskap var begränsad till business intelligence och data 

warehouse.  
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3 Studiens metod, med utgångspunkt i vetenskapliga aspekter 

En metod är ett tillvägagångssätt för att lösa ett problem. I en vetenskaplig metod ställs 

forskare inför flera val som påverkar metoden på olika sätt. Därför är det viktigt att valen är 

genomtänkta och välgrundade (Jacobsen, 2002). IL är ett relativt outforskat område vilket 

innebär att det inte finns mycket färdig teoribildning om IL. Samtidigt har det för denna 

studie inte varit en nackdel. Eftersom det ger mig som undersökare en möjlighet att betrakta 

empirin utan att vara färgad av färdiga IL teorier. Som studerandet vid det informationslo-

gistiska programmet har kunskap om IL genererats. Detta kan läsaren rikta kritik mot, ef-

tersom jag är präglad av färdiga teorier - vilket jag är. Men det är inte teorier om IL utan te-

orier inom disciplinerna informatik, logistik och ekonomi/management.   Underförstått 

trodde jag att det fanns en tydlig definition av IL, därför att under min studietid har IL rela-

terats till devisen om att rätt information ska nå rätt person i rätt tid och på rätt sätt. Vid ge-

nomlysning av tidigare forskning förekom ingen objektiv och tydlig framställning. Med an-

ledning av detta har studiens insamlade empiri och tidigare forskning använts för en närma-

re precisering av IL, då studiens syfte nödvändiggör det.  

3.1 Förhållningssätt stödjer oss när vi vill förklara och förstå 

Studiens syfte förutsätter ett hermeneutiskt förhållningssätt som enligt Jacobsen (2002) 

handlar om att söka djupare kunskap om ett fenomen. Med detta förhållningssätt samlas 

data in och ligger sedan till grund för att generera nya teorier som beskriver det undersökta 

fenomenet. Ett annat också detta ett traditionellt förhållningssätt som presenteras av Jacob-

sen (2002) är positivismen. Med ett positivistiskt förhållningssätt för forskaren fram hypo-

teser som synliggör mätbara samband, för att sedan genom en planlagd undersökning pröva 

om dessa hypoteser får teoretiskt stöd. Detta förhållningssätt enligt Jacobsen (2002) en de-

duktiv ansats då forskaren utgår från befintliga teorier, som sedan testas för att finna sam-

band medan det hermeneutiska förhållningssättet är induktivt. Med andra ord undersöker 

det positivistiska och det hermeneutiska traditionerna olika områden och förutsätter olika 

metoder för att förklara och förstå verkligheten. Valet av förhållningssätt enligt Hartman 

(2008) styr vad man önskar uttala sig om. Genom ett hermeneutiskt förhållningssätt  uttalar 

sig forskaren om verkligheten i stora drag medan man genom ett positivistiskt förhållnings-

sätt uttalar sig om verkligheten på en mer detaljerad nivå. Således handlar förhållningssät-

ten om olika abstraktionsnivåer. Hermeneutiken är de förhållningssätt som Jacobsen (2002) 

menar förekommer inom samhällsvetenskaplig forskning. Inom denna domän, menar 

Hartman (2008) att det förekommer olika abstraktionsnivåer, där stora teorier har hög grad 

av abstraktionsnivå vars syfte är att ge allmänna beskrivningar av verkligheten, som exem-

pelvis att - det finns hälsa, vilket visar att hälsa är något som existerar.  Den andra abstrak-

tionsnivån som framhålls är små arbetshypoteser, vilka beskriver samband mellan olika 

egenskaper, som exempel att - rökning försämrar hälsan, vilket visar  sambandet mellan 

rökning och hälsa. Mellan dessa abstraktionsnivåer förekommer en tredje nivå, mellanteori-

er. Dessa mellanteorier ger inga förklaringar till samhället i stort, eller beskriver relationer 

mellan några egenskaper. Dessa mellanteorier är en metod som beskriver ett område bestå-

ende av fenomen som antingen är gemensamma för en grupp människor eller för alla män-

niskor. Ett sätt att fånga dessa är Grundad Teori. Målet med metoden grundad teori är att 
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generera teorier vars syfte är att förklara problemlösningen inom studiens studerade områ-

de. Då med få och innehållsrika begrepp. (Hartman, 2008) 

3.2 Albert Einstein eller Max Weber 

Men hur har denna studie metodiskt gått tillväga? Studiens problemformulering är av stor 

betydelse.  Därför att problemformuleringen är vägledande för hur studien bör genomföras 

för att finna svaret på frågan (Jacobsen, 2002). En metod anger ett tillvägagångssätt för in-

samling av data.  Albert Einstein är känd för att ha bevisat sina teorier genom olika experi-

ment. Medan Max Weber bland annat är känd för sin studie om hur samhällsstrukturer på-

verkar människors handlande och de mekanismer som ligger bakom människans förändring 

av dessa strukturer. Det vill säga att Einstein kunde genom sina experiment bevisa en san-

ning medan Weber kunde ge en förståelse för mänskligt handlande. Einstein bevisade och 

Weber upptäckte. Deras metoder för att framföra nya upptäckter och sanningar om verklig-

heten grundades på deduktion ( Einstein) och induktion (Weber). Detta resonemang synlig-

gör två olika sätt att utforska verkligheten som enligt metodlitteraturen går i benämningen 

deduktion och induktion. 

Denna studie har en induktiv och en deduktiv ansats eftersom studien baseras på metoden 

Grundad teori där man som undersökare tillämpar såväl induktion och deduktion (Hartman, 

2008). Enligt Jacobsen (2002) är dem traditionella ansatserna antingen induktiva eller de-

duktiva. Vid en sådan uppdelning av ansatser syftar olika metoder på olika typer av egen-

skaper hos den information som samlas in som antingen är kvalitativ eller kvantitativ. Vil-

ket också påverkar bearbetningen av informationen som samlats in. En metod reglerar hur 

insamlat material bör bearbetas och analyseras. Den kvantitativa metoden innefattas av sta-

tistiska analysmetoder, medan den kvalitativa metoden analyserar vad som verbaliseras. 

Det vill säga data som är av icke numerisk karaktär.  

Idén med Grundad teori är enligt Hartman (2008) att teorin är grundad i insamlad data och 

författaren betonar betydelsen av att hålla isär teorin och teorins domän. Målet är att gene-

rera teorier som ökar förståelsen för problemet inom ett studerat område. Att hålla isär teo-

rin och teorins domän innebär att skilja på vad en teori består av för uttryck och vad dessa 

uttryck refererar till i verkligheten. Därtill accentueras vikten av att hålla isär det datamate-

rial som teorin är genererad ur, och det som teorin beskriver. Utifrån detta perspektiv och 

med utgångspunkt i studiens syfte behöver insamlad data skiljas från teoriernas domäner, 

inte teorin. Eftersom det inte finns mycket färdig teoribildning på det informationslogistis-

ka området. Däremot finns det många teoribildningar inom informationslogistikens domä-

ner. En teori enligt GT menar Harman (2008) består av kategoribegrepp, egenskapsbegrepp 

och hypoteser. Kategoribegrepp, redogör för kategorier som finns. Egenskapsbegrepp, refe-

rerar till de egenskaper som kategorierna har, och slutligen hypoteserna vilka är de satser 

som redogör för samband mellan olika kategorier. Med detta som grund finns det menar 

författaren kategorier, egenskaper och samband i den verklighet som teorin beskriver. Varje 

kategori har med andra ord en bestämd mening för en grupp människor.   
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3.3 Vems verklighet  

En fråga som kan ställas mot studiens syfte och problemformulering är, varför utgå ifrån 

tjänsteområden inom förändringsprojekt? Enligt Goldkuhl och Röstlinger (1998) ställer fö-

retagens omvärld allt mer krav. Förändrad lagstiftning, nya teknologiska och förändrade be-

teenden i marknadsefterfrågan innebär en anpassning och förändring av organisationer och 

företag.  Ett förändringsprojekt kan innehålla stora problem och svårigheter skriver förfat-

tarna. Exempelvis kan ett ostrukturerat förändringsprojekt resultera i helt andra förändring-

ar än de förändringar man förväntade. Orsaken till detta kan enligt författarna bero på att 

förändringsprojektet genomförts på ostrukturerat arbetssätt. Mot bakgrund av detta är kon-

sulter de respondenter som är mest lämpliga att intervjua för denna studie. Detta för att 

konsulter använder sig av genomtänkta arbetssätt, vilket insamlat underlag styrker. Valet av 

konsultfirmor har valts ut med utgångspunkt i att informationslogistik är ett tvärvetenskap-

ligt ämne inom disciplinerna informatik, logistik och ekonomi/management. Ämnets tre-

sidghet speglas i forskningen inom IL som behandlar IL utifrån ett strategiskt, organisato-

riskt och ett tekniskt perspektiv. Med detta som grund har konsulter valts ut som respon-

denter vilka arbetar med förändringsprojekt inom tjänsteområdena strategi, organisation 

och IT.  

För att finna dessa företag användes sökmotorn Google.  För sökningen efter relevanta 

respondenter användes kombinerade sökord som konsult + strategiutveckling, 

affärsutveckling + konsult, verksamhetsutvecklig och utveckling, implementering av IT-

stöd. Det gjordes olika kombinationer av ovan sökord. Totalt tillfrågades 16 företag, varav 

8 valde att delta.  

När en studie involverar människor ska de informeras om sin medverkan och studiens 

syfte. Detta för att fritt kunna avgöra om de önskar medverka eller inte menar såväl 

Jacobsen (2002) som Kvale (1997). Respondenterna som deltagit har tagit emot 

information om studiens syfte, vem jag som intervjuar är samt vilka frågor som intervjun 

kommer att utgå ifrån (se bilaga 1, för intervjuunderlag). Hur många intervjuer bör då 

genomföras för studien? Enligt Kvale (1997) ska så många intervjuer genomföras så att 

man som undersökare får svar på det man vill veta. Hartman (2008) uttrycker sig i termer 

som - tills mättnad uppstår, vilket innebär att man genomför så många intervjuer tills de att 

inga nya uppgifter tillkommer. Inom tjänsteområde IT uppnåddes  ingen mättnad i svaren, 

samtidigt har uppgiftslämnarna inom IT levererat en ökad förståelse och utgör en tillräcklig 

grund för studiens syfte. Däremot uppstod en mättnad inom de strategiska och 

organisatoriska tjänsteområdena. Efter ett par genomförda internvujer förekom det ingen 

nämnvärd skillnad i svaren som skulle påverka möjligheten att besvara studiens 

problemformulering och uppfyllandet av syfte.  

Enligt Kvale (1997) tenderar kvalitativa studier att undersökaren intervjuar antingen för 

många eller för få, vilket påverkar möjligheten till generaliseringar eller att testa hypoteser. 

Samtidigt menar författaren att om syftet är att söka en ökad förståelse för ett fenomen och 

hur detta fenomen upplevs av en person räcker det med att en person deltar. Deltagande 

personer och företag i denna studie har samtliga givits konfidentialitet av svaren, och en 

möjlighet att ta del av intervjusammanställningen då alla intervjuer spelats in. Genom att 

låta respondenterna ta del av intervjusammanställningen möjliggörs ett säkerställande av de 
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svar som lämnats. Däremot understryker Kvale (1997) den risk som finns med att delge re-

spondenter intervjusammanställningar. De kan reagera kraftigt och negativt när de läser en 

intervju med sig själva.  

För att undvika att hamna i en situation som precis berörts har alla intervjuer skrivits ut på 

ett sådant sätt att det blir flyt i texten, utan att information har utelämnats. De delar av in-

tervjusammanställningarna som skrivits om är ord och begrepp som uttryckts i talspråk, 

vilka skrivits om till skriftspråk. Syftet med att spela in intervjuerna var för att underlätta 

studiens analysarbete, som grundar sig i vad respondenter uttalar. Att då spela in intervju-

erna fångas orden direkt från källan.  

3.4 Insamling av andras verklighet 

Denna studie understöds av andras kunskaper och erfarenheter vilket innebär att insamling-

en av data handlar om att samla in andras kunskaper och erfarenheter. För denna studie har 

data samlats in från konsulter och studerande vid det informationslogistiska programmet. 

Valet av studentårskull tar sin utgångspunkt i att det informationslogistiska programmet har 

förändrats och utvecklats från år till år, vilket kan påverka uppfattningen av IL.  

För att inhämta data från konsulter valdes telefonintervjuer framför personliga intervjuer. 

Konsulterna har intervjuats om förändringsarbeten inom tjänsteområdena strategi, organisa-

tion och IT. Telefonintervjuer valdes trots de nackdelar som framhålls i metodlitteraturen 

och valet av insamlingsmetod grundar sig i att möjliggöra ett stort geografiskt avstånd och 

att det var viktigare med bra respondenter som har goda erfarenheter. Samtidigt är det möj-

ligt att intervjua flera respondenter. Genom intervju och då med samtalet som verktyg är 

möjligheten större att respondenten lämnar relevanta beskrivningar och tolkningar kring 

vad det frågats om skriver Kvale (1997). Eftersom det är genom samtal vi lär känna männi-

skor och får en inblick i deras erfarenheter och yrkesliv. Deltagande konsulter har inom 

sina respektive verksamheter befattningar som VD, chef, utvecklare och projektledare.  

Författarna Wärneryd et al (1993) framhåller att det i intervjun sker ett informationsutbyte 

och att valet av insamlingsmetod har betydelse för den information som samlas in. Förfat-

tarna menar att en telefonintervju inte är lika flexibel som en besöksintervju, och att det är 

svårare att ställa öppna frågor i en telefonintervju än vid en besöksintervju. Kvale (1997) 

menar dock att man kan lära sig att intervjua genom att intervjua. Detta genom att intervju-

aren kan sitt ämne, har en känsla för hur frågor ska ställas, och en lyhördhet som vägleder 

intervjuaren i vilka svar som ska följas upp och inte. Innan första intervjun genomfördes, 

testade jag frågorna på anhöriga. Detta för att testa och se hur mycket information de läm-

nade vid varje fråga. Frågorna som ställdes var öppna, det vill säga att frågorna formulera-

des som vad? hur? Och varför?  

Med detta som grund är det inte svårare att ställa öppna frågor i en telefonintervju än vad 

det är vid en besöksintervju som Wärneryd et al (1993) framhöll. Flexibiliteten av intervjun 

blir inte heller sämre vid en telefonintervju än vid en besöksintervju. Eftersom det är inter-

vjuarens förmåga som under dessa förhållanden skulle vara orsaken till att en telefoninter-

vju inte är flexibel och att det blir svårt att ställa öppna frågor. Men som studerande vid det 

informationslogistiska programmet har tillräcklig kunskap uppnåtts för att genomföra tele-
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fonintervjuer. Därtill är min tidigare bakgrund som säljare i detta sammanhang av betydel-

se, eftersom jag utvecklat en lyhördhet och förmåga att få personer att öppna upp sina svar. 

Eftersom jag aldrig tidigare intervjuat personer om deras arbetsuppgifter och kompetens var 

detta en utmaning. För att få respondenterna att samtala, ställdes vad som kan ha uppfattats 

som – dumma frågor. Det var två intervjuer av det totala antalet genomförda intervjuer som 

kunde ha gått bättre. Oavsett hur frågorna formulerade, var det svårt att få respondenten att 

ge längre svar. Jag har funderat mycket på varför dessa intervjuer gick som de gjorde, när 

de andra gick över förväntan och sökt svar i metodlitteraturen, men utan resultat.  

Frågeunderlaget (se bilaga 1) är ett semistrukturerat underlag för att uppnå ett naturligt 

samtal, och för att jag som intervjuar ska ges möjligheten att fokusera och vara lyhörd på 

respondenten och inte på vad nästa fråga ska vara. Vilket går i linje med Kvales (1997) 

uppfattning. Efter varje genomförd intervju erhölls nya insikter om vad ett förändringspro-

jekt innebar inom de olika tjänsteområdena som kom att påverka valet av följdfrågor vid ef-

terföljande intervjuer inom respektive område. Trots detta utgick varje intervju från det se-

mistrukturerade intervjuunderlaget. Däremot har ordningsföljden av frågorna skiljt sig åt 

och då vid de tillfällen när respondenten själv sökt sig in på nästkommande fråga. Därtill 

har olika följdfrågor ställts då behovet av uppföljning, utveckling eller komplettering be-

hövts för att få ett komplett svar. Kvale (1997) menar att i de fall ordningsföljden av frå-

gorna bör variera är när en fråga kan påverka svaret på nästkommande fråga vilket leder oss 

in på intervjuareffekten.  

Intervjuareffekten handlar om att intervjuaren påverkar respondentens svar genom att ställa 

frågor så att deltagaren på förhand kan fundera ut svaret som han eller hon förväntas att ge 

menar Jacobsen (2002). Utifrån detta perspektiv är det möjligt att ställa sig kritisk till att 

frågorna som studien utgick ifrån skickades ut på förhand eftersom respondenterna således 

kunde förbereda intervjun genom att ha tagit del av frågorna och funderat ut svaren på för-

hand. Samtidigt höjs studiens validitet därför att respondenterna som intervjuats för studien 

har, med hänsyn till på förhand givna frågor bidragit till att relevant kunnande har lämnats 

utifrån studiens syfte. Då några av respondenterna efterfrågat konfidentialitets behandling 

av sina uppgifter har detta utlovats till alla deltagande. I en studie som denna där intervjuer 

utgör en stor källa för information och att respondenterna givits anonymitet reduceras ris-

ken att deras svar anpassas till vad de tror är de önskvärda svaret. Eller att respondenterna 

ger en förskönande bild av verkligheten.  

3.5 Innebörden av verifiering  

I diskussion om verifiering av kunskap inom hermeneutiken och samhällsvetenskapen an-

vänds begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (pålitlighet). Validitet handlar enligt 

Kvale (1997) om en intervjuundersökning undersökte vad som var avsett att undersökas. 

Författaren Jacobsen (2002) framhåller också att validitet handlar om vi mäter det vi vill 

mäta. Att en studie har hög validitet medför automatiskt inte en god reliabilitet därför att i 

intervjusituationen påverkas såväl validiteten som reliabiliteten av hur frågorna ställs och 

hur dessa är formulerade betonar Jacobsen (2002). Därav betydelsen av att operationalisera 

frågorna, för att reducera risken till misstolkning som kan uppstå om intervjuaren och den 
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intervjuade använder olika ord och uttryck för samma sak. Reliabiliteten dvs. giltigheten 

handlar om hur väl intervjun i detta fall visar oss världen som den är Hartman (2004).  

För att värdera grundad teori det vill säga utifrån validitet och reliabilitet söker man svar på 

om de begrepp som genererats från insamlad data passar in om teorin är relevant för det 

studerade området. Viktigt i studiens validitet är undersökarens förförståelse och beskriv-

ning av insamlad data, urval och analysprocess. Jag är av uppfattningen att jag undersökt 

och studerat de jag hade som avsikt att göra, det vill säga – identifiera vad som är informa-

tionslogistiska problem och behov i förändringsprojekt. Pålitligheten i de intervjuer jag ge-

nomfört är förenad med min tolkning av respondenternas redogörelse, vilket är svårt för lä-

saren att bedöma då studien både är induktiv och deduktiv vilket innebär att undersökning-

en utgår från insamlad empiri och ska utifrån empirin hitta nya teorier. En induktiv ansats 

kan sägas vara en upptäckande väg mot nya teorier samtidigt som redan befintliga teorier 

har varit av betydelse för studien.  

Teorin är de underlag som ska förklara de viktigaste delarna inom området som studerats. 

Den problematik som reliabiliteten medför är om det möjligt att undvika felkällor som för-

svagar studiens reliabilitet. Med detta som grund behövs en inblick i vad som utgör en fel-

källa. Den felkälla som är av störs relevans för denna studie är otydliga frågor och svar. 

Detta för att otydliga frågor kan enligt Wärneryd et al(1993) generera alltför varierande 

svar. För denna studie har alla intervjuer spelats in och skrivits ut och därefter har intervju-

respondenterna fått ta del av intervjuunderlaget. Därmed har respondenterna givits möjlig-

het att förtydliga, utveckla eller rätta eventuella missförstånd. Samtidigt har jag fått möjlig-

heten att återkomma om vidare frågor eller funderingar skulle uppstå -vilket jag var i behov 

av att göra inom tjänsteområdet strategi och då efter att samtliga intervjuer genomförts. Jag 

valde att genom e-post skicka följande två kompletterings frågor till respondenterna inom 

tjänsteområdet strategi.  

 Hur frekvent bör en företagsledning genomföra omvärldsanalyser?  

 På vilket sätt påverkar en företagslednings omvärldsanalyser det operativa arbetet i 

ett företag?  

Det har utifrån insamlat underlag varit möjligt att identifiera att respondenternas svar inom 

tjänsteområdena strategi och organisation inte var varierande i en större utsträckning. Där-

emot inom tjänsteområdet IT förekom det viss variation. Orsaken till denna variation är en-

dast möjlig att spekulera om och kan bero på deras kunskaper om olika IT-stöd och vilken 

typ av IT-stöd de tillhandahåller för sina kunder och vad deras IT-stöd löser för problem i 

olika verksamheter.  

3.6 Bearbetning och analys  

Vad denna studie varit i behov av är att begreppsliggöra insamlat textmaterial, vilket är 

möjligt genom kodning. Vid kodning av text skiljer man mellan två typer av koder, faktiska 

och teoretiska koder. Faktiska koder är koder som antingen står för kategorier eller egen-

skaper. Medan teoretiska koder är begrepp för de relationer som binder samman de faktiska 

kategorierna. Vad detta innebär är att man inom grundad teori söker förståelse för hur olika 



 

 19 

begrepp förhåller sig till varandra och hur de samvarierar. Med andra ord är det från data 

det skapas kategorier genom proceduren kodning. (Hartman 2008). 

Respektive kategori har olika egenskaper. Denna procedur är tidskrävande. Eftersom det 

man gör är att arbeta igenom intervjusammanställningen rad för rad. Men vad är det man 

letar efter, kanske någon frågar sig?  Det man söker efter är ord eller fraser som beskriver 

ett enskilda fenomen. Utifrån dessa ord som beskriver enskilda fenomen formar man sedan 

ett överbegrepp. Vid teoretisk kodning finns det redan utvecklade kodningsfamiljer, vilka 

är av betydelse att känna till menar Hartman (2008) som framhåller följande exempel 

 Orsak –verkan, relationer som har att göra med att en kategori framkallar en annan 

kategori, såsom faser, stadier, steg, övergångar. 

 Processer, olika slags förändringar en person kan genomgå, såsom faser, stadier, 

steg, övergångar och sekvenser.  

 Strategier, dessa relationer har att göra med hur personer bär sig åt för att lösa pro-

blemen i sin situation, exempel är strategier, taktik, mekanismer, manipulering, ma-

növrering, medel och mål.  

Utöver dessa kodningsfamiljer finns det därtill disciplinbundna och vardagliga begrepp. Di-

sciplinbegreppen är de som tillhör en specifik disciplin medan vardagliga begrepp är ord 

som människor använder och förstår utan att ha kännedom om en speciell disciplin. Då 

denna studie belyser IL som är ett tvärvetenskapligt ämne som rör sig i gränsområdena 

inom informatik, logistik och ekonomi/management finns det flera koncept och metoder 

som är unika inom ramen för respektive disciplin. Exempelvis är supplu chain management 

och lean koncepten centrala inom logistik, och balanserat styrkort inom ekono-

mi/management.  

Som studerande vid det informationslogistiska programmet har kunskap genererats inom 

respektive vetenskapsgren. Vilket med utgångspunkt i grundad teori är att betrakta som min 

teoretiska känslighet då jag som undersökare enligt Hartman (2008) utvecklar en teoretisk 

känslighet när en studie genomförs. En Teoretisk känslighet innebär att bli medveten om 

den innebörd de data som för studien samlats in har. Det är en medvetenhet som Hartman 

(2008) menar är ett stöd för undersökaren då den hjälper till att fokusera på det som är av 

betydelse, för att därigenom hjälpa undersökaren med att fortsätta generera teorin.  Med 

andra ord kan man säga att den teoretiska känsligheten hjälper undersökaren att styra studi-

en. Vilket är en viktig beståndsdel i en undersökning med grundad teori. Det finns såväl ytt-

re som inte källor till denna teoretiska känslighet.  

Den källa som Hartman (2008) framhåller som den viktigaste utgörs av forskarens egna 

förståelse gentemot materialet som uppkommer under den analytiska processen. Exempel-

vis kommer forskaren att förstå vilka problem det är som styr. Yttre källor är litteratur, yr-

kes- och personligerfarenhet. Genom att vara förtrogen med litteratur inom ämnet, menar 

författaren att forskaren blir känslig för de fenomen man studerar.  Således synliggörs såväl 

min inre som yttre teoretiska känslighet. Denna teoretiska känslighet handlar om min för-

förståelse som utifrån Hartmans (2008) resonemang om teoretisk känslighet mitt redskap 

som undersökare, eftersom jag använder min förståelse för informationslogistik som ett 
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redskap i tolkningen av insamlad data. Att vara medveten som denna förförståelsen handlar 

om att synliggöra mig som undersökare av studien.  

Själva forskningsprocessen enligt grundad teori menar Hartman (2008) går igenom olika 

faser, öppna, selektiva och teoretiska faser.  

 Öppen fas, handlar om att man förutsättningslöst samlat in data, som sedan kodas 

vilken sedan genererar olika kategorier. När data är så bearbetad att man inte finner 

fler kategorier har ”mättnad” uppnåtts. Detta innebär också att själva kärnvariabeln 

ska ha vuxit fram.  

 Selektiv fas, i denna fas väljs de kategorier ut vilka ska vara med i den slutgiltiga 

teorin. De kategorier vilka är relaterade till kärnkategorin är det som bör vara med.  

 Teoretisk fas, undersöks vilket förhållande de olika kategorierna har till varandra.  

Intervjusammanställningarna som genererats i den öppna fasen, har skrivits ut och sedan 

kodats som varit metodens tyngsta del och genomförts som en iterativ process som möjli-

gen kan pågå i oändlighet om man inte vid en given tidpunkt sätter stopp och går vidare i 

analysen. Insamlad data analyserades utifrån frågor som,  

 Vad är det som egentligen kommer till uttryck? 

 Vad är det som händer i de som uttrycks? 

 Vad är problemet? 

 Vad är det för typ av information?  

 Finns det några samband? 

 Vad är ett informationsflöde och när visas de?  

 Kommer informationslogistiken till uttryck? 

 När är informationen horisontell och vertikal? 

o Är det skillnad på informationen, informationsflödet?  

Denna analysmetod valdes var för att kunna identifiera vad som är bärande enheter i mate-

rialet. Ambitionen var att finna konkreta ledtrådar om vad är informationslogistiska pro-

blem och behov för att slutligen identifiera en huvudvariabel som är en gemensam nämnare 

och vad som karaktäriserar informationslogistik inom förändringsarbeten.  Genom att hitta 

ledtrådar synliggörs vilka bärare som är möjliga att relatera till varandra och till huvudvari-

abeln enligt Hartman (2008). Syftet med att kategorisera är att det i intervjusammanställ-

ningarna finns ett antal indikatorer som pekar ut en begreppslig kategori. Kategorins egen-

skaper finner man genom att jämföra olika fenomen och ställa dessa mot varandra. Av ka-

tegorierna som sedan genereras väljs en kärnkategori ut, det vill säga den som är utmärkan-

de och gemensam för samtliga kategorier. Vilken av dessa kategorier som kärnan är inte 

möjlig att få fram genom kodning då det krävs ett teoretiserande av kategorierna som förut-

sätter ett skapande av teoretiska idéer, vilka enligt metoden ska antecknas ner i så kallade 
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teoretiska minnesanteckningar. Detta för att stödja forskaren i genererandet av teori – er. 

(Hartman, 2008)  

3.6.1 Egenskaper, kategorier och kärnvariabel  

Som tidigare presenterats ingår det i grundad teori (GT) metoden att finna egenskaper, ka-

tegorier och en kärnvariabel. Kategoribegreppen, redogör för kategorier som finns. Egen-

skapsbegreppen, refererar till de egenskaper som kategorierna har, och slutligen hypotesen 

eller kärnvariabeln som redogör för sambandet mellan olika kategorierna. Varje kategori 

har med andra ord en bestämd mening för en grupp människor. (Hartman, 2008)  

Studiens empiriska områden strategi, organisation och IT har inledningsvis använts som 

underlag för att identifiera informationsflöden och information. Genom dessa empiriska 

områden var det möjligt att arbeta fram kategorier av informationsflöden som strukturerad, 

omstrukturerade och ostrukturerad.  Empirin visade också att det förekom situationer när 

informationen i sig inte förändrades. Vad som synliggjordes vid denna nedbrytning var att 

de olika karaktäristiska informationsflödena var mer eller mindre förekommande inom de 

olika tjänsteområdena.  

Dessa informationsflöden har varit möjliga att identifiera genom att intervjua konsulterna 

om deras metoder. De frågor som inledningsvis ställdes till respektive respondent var,  

1. Hur fastställer Ni vad det är kunden behöver ha hjälp med?  

2. Hur tillfredsställer Ni kundens behov?  

Dessa frågor kompletterades sedan med olika följdfrågor för att erhålla ett uttömmande svar 

exempelvis, - varför gör ni så? Genom att låta konsulterna berätta som sina tillvägagångs-

sätt var det möjligt att identifiera olika typer av informationsflöden och informationstyper 

och efter att dessa olika informationstyper och informationsflöden identifierats synliggjor-

des hur de olika tjänsteområdena hängde samman.  

Egenskaperna som var möjliga att identifiera inom tjänsteområdet strategi var information, 

visioner, strategier, mål och planer. Vad dessa egenskaper ger uttryck för att göra är att de 

ställer krav på tjänsteområdet organisation. Därav kategoribegreppet krav. Dessa krav ska-

par ett behov inom tjänsteområdet organisation och de egenskaper som var utmärkande 

inom detta området var, att de var i behov av information, ledning, styrning, resurser och 

IT-stöd. Således går kategorin under benämningen behov. Den tredje och sista kategorin är 

möjliggörare, då tjänsteområdet IT:s identifierade egenskaper är att stödja användarens be-

hov och för detta är de i behov av information om användarens behov. Vad som binder 

samman alla dessa tre kategorier är kärnvariabeln, informationsflöden, därför att det är ge-

nom dessa informationsflöden som de olika tjänsteområdena kommunicerar. Kategorin 

krav klassificeras under kodningsfamiljerna strategi och orsak - verkan. Eftersom dessa 

kodningsfamiljer visar på relationer som omfattas av hur personer agerar för att lösa pro-

blem i sin situation. Samtidigt som en förändring inom denna kategori påverkar kategorier-

na behov och möjliggörare. Inom kategorin krav, löser man problem genom uppföljning 

och revidering av visioner, strategier, mål och olika typer av planer. (Detta med utgångs-

punkt i den information som generats genom omvärldsanalyser.)  
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3.7 Val av referensram för studien 

I föregående avsnitt konstaterades det att informationsflöden är det som binder samman ka-

tegorierna, krav, behov och möjliggörare. Men vilken eller vilka teori –er är av relevans för 

studien? De teorier som är av störst relevans för denna studie utgörs av den forskning som 

är genomförd inom ämnet informationslogistik. För denna studie har flera olika forsknings-

artiklar genomlysts och presenterats. Men varför endast forskningsartiklar och inga andra 

teorier ? - Kan någon undra. Att belysa andra teorier som för läsaren kan vara av relevans 

såsom Supply chain management, business intelligence, Information management (IM), 

Enterprise architecture (EA), Informationsbaserad designteori för informationssystemsarki-

tektur (IB- designteori) eller Enterprise information management (EIM) är inte möjligt med 

utgångspunkt i studiens syfte och problemformulering.  

Teorin om Information management handlar enligt Deltor (2010) om styrning av processer 

och system vilka skapar, insamlar organiserar, lagrar, distribuerar information. Målsätt-

ningen med IM är att stödja personal och verksamheter med tillgång till, bearbetning - och 

användning av information på ett effektivt sätt. Genom att tillämpa IM ökar ett företags 

konkurrenskraft, då styrning av processer och system gör att personal bättre kan utföra sina 

arbetsuppgifter då de blir bättre informerade. IM kontrollerar också informationens livscy-

kel, och då utifrån de som samlar in, skapar, organiserar, lagrar, distribuerar och använder 

informationen. Vad detta synliggör är betydelsen av samspelet och samordningen av ett fö-

retags affärsverksamhet, användare, information och informationstekniken och då utifrån 

ett strategiskt perspektiv.  Harwood (1994) accentuerar betydelsen av en medvetenhet i led-

ningsprocesserna för att identifiera informationens värde för företaget. Eftersom ny infor-

mation snabbt tillgängliggörs genom IT vilket påverkar ledningens beslutsunderlag.  

Information management teorin ger uppfattningen av att stämma väl in på vad som presen-

terats i denna studie. Samtidigt var studiens syfte att identifiera informationslogistiska pro-

blem och behov med utgångspunkt i förändringsprojekt inom strategi, organisation och IT. 

Teorin om information management omfattas inte av förändringsaspekter. Därtill är det un-

derliggande perspektivet i teorin teknikorienterat. Dessutom har det i denna studie identifie-

rats att det är såväl flödet av information som är dynamisk/ stabilt som informationen i sig 

är dynamisk/stabil över tiden.   

En annan teori som också kan betraktas som möjlig och som riktar fokus mot just tillfred-

ställandet av verksamhetens informationsbehov framhålls av Magoulas och Pessi (1998) 

och teorin går under benämningen Informationsbaserad designteori för informationssy-

stemsarkitektur (IB- designteori). Författarna lyfter informationens relevans genom att lik-

ställa information som en lika väsentlig resurs som en verksamhets personal, anläggningar 

och maskiner. Genom att betrakta informationen som en resurs och likställa dess värde med 

övriga resurser skapas nya möjligheter. Ser man till en verksamhets olika resurser (exklusi-

ve information) har verksamheter utvecklat former för utveckling och bevarande och deras 

värde och tillgänglighet för organisationen. I sammanhanget menar Magoulas och Pessi 

(1998) att när det gäller information, så ifrågasätts de traditionella formerna för hantering. 

Detta då information vanligen ligger inbäddad i transaktionsorienterade system. Alternativt 

i fristående system. När en verksamhet sedan försöker tillmötesgå verksamhetens behov, 

såsom ökade krav på integrerad information uppstår en rad problem på grund av IT, såsom 
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försämrad kvalité på information och begränsad tillgänglighet till relevant information. IB-

designteorin fokus enligt författarna är verksamhetens informationstillgångar för tillfred-

ställandet av verksamhetens informationsbehov.  Det finns även andra teorier som vissa kan 

betrakta som relevanta, såsom Zachmans ramverk om Enterprise Architecture, eller Enter-

prise information management (EIM) som Gartner group definierat för flera år sedan som  

 “Enterprise information management (EIM) is an integrative discipline 

for structuring, describing and governing information assets, regardless 

of organizational and technological boundaries, to improve operational 

efficiency, promote transparency and enable business insight.” (Enter-

prise informatics, 2010a)  

EIM är en teori som influerats av Enterprise Content Management (ECM) och Change Ma-

nagement där en kombination av dessa två teorier möjliggör för att 

”Model/map information assets to business processes, establish rela-

tionships between information assets such as physical items, locations, 

people, processes, data, etc., and manage these information assets and 

configurations through change. The technology, when combined with 

information management best practices, ensures you can trust the integ-

rity and accuracy of information and deliver it in context to business us-

ers when and where they need it” (Enterprise informatics, 2010b) 

Sammanfattningsvis är ingen av presenterade teorier av relevans för denna studie. Anled-

ningen är som tidigare nämnts, och då med utgångspunkt i studiens syfte som är  att identi-

fiera informationslogistiska problem och behov med utgångspunkt i förändringsprojekt 

inom strategi, organisation och IT. Ovan teorier omfattas inte av förändringsaspekter, vid 

hantering av informationsflöden under förändringsarbeten. Teorierna behandlar givna in-

formationsbehov i en verksamhet och samtidigt är ovan perspektiv teknikorienterade.  

Forskningen inom IL riktar ingen fokus på förändringsarbeten och är även dessa teknikori-

enterade. Men varför väljs då forskningen inom IL som den teoretiska referensramen? Va-

let av referensram grundar sig i att forskningen uttryckligen behandlar ämnet informations-

logistik. De sökord som användes för att finna relevanta teorier var flow of information, in-

formation flow och informationsflöden. Vad dessa sökord genererade vad tekniska och in-

genjörsinriktade  perspektiv på hur man kan hantera och distribuera information.  

3.8 Käll- och metodkritik 

Såväl kvalitativa som kvantitativa indikatorer har sina brister men vad som är av betydelse 

är hur det insamlade underlaget värderas och utifrån vad. Detta är enligt Jacobsen (2002) 

relaterat till människors förståelse och tolkningsförmåga. Alla källor har en historia. Käl-

lans värde är relaterat till dess uppkomst och bakgrund. De artiklar som studerats och de 

personer som intervjuats är att betrakta som primära och berättande källor. I strävan mot att 

finna trovärdiga källor ställes flertalet frågor mot respektive källa, vilka var 

 Vad är det för typ av källa?  
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 När i tiden skapades källan? 

 Vem står bakom källan? 

 Syftet med källan? 

 Varför skapades källan? 

 Hur används källan? 

 

Syftet med att förhålla sig kritiskt till valda källor är enligt Rienecker, Stray Jörgensen, 

(2008) att de måste prövas mot de som man ska använda de till. Insamlat underlag för den-

na studie värderas utifrån studiens syfte, och används således med utgångspunkt i syftet. Då 

studien i huvudsak grundas på primära källor i egenskap av sakkunniga konsulter. Den kri-

tik som är möjlig att belysa i sammanhanget är just att det är människor med olika kunska-

per och erfarenheter som intervjuats, och att respondenter på tjänstesidan IT, levererar olika 

systemlösningar.  

 

Den kritik som är möjlig att rikta till studiens metod som är grundad teori är att metodens 

kodning, därför att kodningen av data sätts ur kontext och relationer vilket kan resultera i 

en desintegration mellan insamlad empiri och genererad teori. Med vetskap om detta har 

fokusering varit centralt och då med utgångspunkt i studiens problemformulering och syfte. 

Samtidigt var denna metod mest lämplig, därför att det inte finns så mycket teoribildning på 

det informationslogistiska området, utan inom dess discipliner. Vilket möjliggjort för att 

finna teori - er som förklarar problemlösningen. En annan kritiskt som är relevant att fram-

hålla är de iterativa arbete som studien grundar sig på, kan pågå i oändlighet. Därför att ju 

mer data bearbetas och sätts i kategorier och relationer påverkas genereringen av teori, som 

sedan undersöks utifrån frågan, - förklarar denna teori problemlösningen studiens studerade 

område? Vilket återigen synliggör betydelsen av fokusering på studiens problemformule-

ring och syfte.   

3.9 Litteraturstudie 

Studien initierades med genomlysning och bearbetning av forskningsartiklar vilka behand-

lar ämnet för en inblick i området. Ambitionen har varit att finna neutrala källor av kvalité 

och relevans på det aktuella ämnesområdet. Källans kvalité menar Jacobsen (2002) bör be-

dömas utifrån författarens kunskap. Samt att därtill ställa sig frågan om författaren har ett 

egenintresse av att förvanska information?  Det finns menar Rienecker et al (2008) tre olika 

sökmetoder.  

 Kedjesökning, innebär att relevant litteratur hittas genom att texter leder till 

andra texter etc. Styrkan i denna metod är att den leder från en bra referens till 

en annan. Genom denna metod är det också möjligt att följa argumentets utveck-

ling. 

 Systematisk sökning, innebär att man söker efter litteratur om ett tema, och då i 

en bibliotekskatalog som ger en översikt över samlingar. Vad som betonas i 

denna metod är betydelsen av att ha en förståelse för vad databasen innehåller 

och hur man utsöker databasen.  
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 Medvetet slumpmässig sökning, innebär att låta slumpen råda. Detta genom ett 

låta följa en länk och låta sig inspireras.  

För studiens teoretiska referensram har kedjesökning och systematiska söknings metoder 

använts. Den systematiska sökmetoden har använts då undersökningen betraktas utifrån ett 

större sammanhang medan kedjesökning tillämpats när relevanta källor hittats genom den 

systematiska metoden. Detta för att komma så nära ursprungskällan som möjligt menar Ri-

enecker et al (2008).  

Sökning efter vetenskapliga publikationer påbörjades genom sökmotorn Google scholar 

som tillhandahåller elektroniskt vetenskapliga publikationer. Utifrån dessa resultat valdes 

sedan de publikationer som var av störst relevans för studien.  Källförteckningarna i utvalda 

publikationer granskades sedan för ytterligare referenser.  Därefter har sökning genomförts 

i sökmotorn Scientific Commons, tidskriften International journal of Information Manage-

ment, Journal of documentation, Logistics Information Management, Journal of business 

strategy, samt flera databaser som tillhandahålls av universitetsbiblioteket vid Linnéuniver-

sitetet. Vissa artiklar har beställts då de inte varit tillgängliga och flera artiklar varit möjliga 

att hämta från intranätet vid Centrum för informationslogistik.  Den teoretiska referensra-

men har bearbetats iterativt mot studiens empiri. Detta med anledning av att det inom det 

informationslogistiska området inte finns färdig teoribildning utan endast forskningsartik-

lar. Allteftersom empirin samlats in och analyserats har olika utsökningar gjort i de olika 

journalerna och sökmotorerna. Mycket av den teori som genomlysts har efterhand och ge-

nom vidare analys av empirin inte varit av relevans och då med utgångspunkt i studiens 

syfte. De teorier som valts för studien utgår ifrån insamlad empiri.  

3.10 Etik 

Etik är studiet av moraliska fenomen och föreställningar (NE, 2010c). Författarna Fölles-

dal, Wallöe, Elster (2001) belyser tre etiska fenomen;  

 Metaetik, är den delen av etiken där det diskuteras om det finns något rätt eller fel i 

moraliska frågor 

 

 Normativ etik, handlar om normativa omdömen eller värdeomdömen vilka uttrycker 

ens värderingar. Men frågan är i vilken utsträckning kan forskningen bidra till och 

tala om för oss vad vi bör göra? Forskningen kan visa vilka alternativ som står till 

förfogande, vilka konsekvenser som väntas av de olika alternativen och slutligen 

möjlighet att kontrollera olika konsekvenser.  

 

 Deskriptiv etik, handlar om att presentera hur något är, och kan således relateras till 

studiens empiriska del.  

 

Dessa etiska fenomen har en avgörande betydelse för vilka metoder vi väljer för att nå vårt 

mål. Det vill säga hur vi väljer att gå tillväga för att besvara studiens problemformulering.  

Vidare är det av betydelse att valet av forskningsprojekt sätts in i sammanhang som vem 

kommer att utnyttja resultaten och vad resultaten kan komma att användas till. Resultaten 

av denna studie är avsedda att ge en ökad förståelsen för informationslogistik. 
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4 Insamlad empiri 

Inledningsvis kommer konsultföretagen att presenteras vilka möjliggjort denna studie. Det-

ta genom att de har alla ställt upp på telefonintervjuer och delgivit sina kunskaper och erfa-

renheter.  

4.1 Företagspresentation 

I följande figur ger en överskådlig bild av de konsultföretag som ställt upp på intervju och 

inom vilket - a tjänsteområden.  

 

 

Tjänsteområde/ Företag 

 

Strategi 

 

Organisation 

 

IT 

 

CANEA Consulting Group 
X X X 

 

Occam Associates 
X X  

 

Carlberg Consulting 
X X  

Wide Narrow Intelligence X X X 

Seifer & Partners AB  X X  

Solid Park   X 

IT Plan   X 

Lawson    X 

Fig 3. Tjänsteområden företagen deltagit inom, egen referens 

4.1.1 CANEA Consulting Group 

CANEA är en Göteborgsbaserad konsultfirma som grundades 1994 och är en av Nordens 

ledande kunskapsföretag.  Att vara ett kunskapsföretag innebär att man säljer kunskap. Den 

värdefullaste tillgången i företaget är humankapitalet, det vill säga de mänskliga resurserna. 

Företagets kompetens återfinns inom fyra kunskapsområden och det är inom dessa kun-

skapsområden som CANEA erbjuder konsulttjänster inom.  

 Strategi, organisation och effektivisering, projektledning och ledningssy-

stem.  
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Utöver ovan erbjuder också CANEA utbildningar och IT-lösningar. Inom deras första om-

rådet utbildningar ges utbildning inom strategi, kvalitet, effektivisering, miljö, arbetsmiljö 

och projektledning. Inom deras tredje produktområde IT utvecklar CANEA IT lösningar  

CANEAs affärsidé är att  

”CANEA hjälper organisationer att förverkliga sina visioner genom att 

analysera, utveckla och införa strategier, arbetssätt och kompetens som 

leder till mätbara resultat i form av ökad effektivitet och nöjdare kun-

der.” (CANEA, 2010) 

4.1.2 Carlberg Consulting  

År 1997 blev Carlberg en av grundarna till Balance Scorecard i Skandinavien tillsammans 

med upphovsmännen till Balance Scorecard nämligen Robert Kaplan & David Norton. 

Carlberg är också certifierad Blue Ocean strategy konsult.  Har haft olika ledande befatt-

ningar. Bland annat i ett svenskt multinationellt – och börsnoterat företag. Idag ingår Carl-

berg i ett internationellt nätverk som består av 15 representanter runt om i världen, som, ut-

byter erfarenheter om hur olika praktiska erfarenheter om Blue Ocean. läkemedelsindustrin 

Carlberg har en djup och bred erfarenhet av strategiutveckling och genomförande både 

inom offentliga organisationer, privata företag, telekommunikation, läkemedelsindustrin. 

(Carlberg, 2010)  

4.1.3 IT Plan 

IT plan grundades 1988 och är ett Stockholmsbaserat konsultföretag som erbjuder konsult-

tjänster inom verksamhetsutveckling och IT. Deras kompetensområde omfattar systemut-

veckling och projektledning i alla faser inom såväl objektorienterad som traditionell sy-

stemutveckling. Ett specialområde är beslutsstöd. Företaget erbjuder konsulttjänster inom 

följande områden,   

 Strategi, verksamhetsutveckling, arkitektur, beslutsstöd, utbildning, system-

utveckling och projektledning. ( IT plan, 2010). 

4.1.4 Lawson  

Lawson är en internationell leverantör affärssystem och servicelösningar inom tillverk-

ningsindustrin, distribution och servicenäringar. Lawson har internationellt närmare 4000 

anställda som finns representerade i 40 olika länder.  Lawsons uppdrag är att, göra sin kun-

der starkare med en vision om att vara den globala ledaren inom alla verksamhetens mål-

marknader. Företaget erbjuder olika ERP - lösningar såsom finans, tillverkning, distribu-

tion, underhåll och Supply chain management. Därtill det möjligt att komplettera med 

andra lösningar som kundrelationer (CRM), business intelligence (BI) med flera.  (Lawson, 

2010)  
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4.1.5 Occam Associates AB 

Occam är ett Stockholmsbaserat managementkonsultföretag och grundades 2001. Occams 

uppdrag är att hjälpa sina kunder att uppnå solida affärsresultat. Företaget erbjuder konsult-

tjänster inom följande områden 

 Strategi, organisation, resultat förvaltning, drift och IT.  

Occam har erfarenhet av flertalet olika branscher samtidigt som verksamheten har en stark 

expertis inom finansiella tjänster, detaljhandel, offentlig sektor och privata aktiefonder. 

(Occam, 2010) 

4.1.6 Seifert & Partners AB 

Sedan år 1997 har Seifert & Partners som är Stockholmsbaserat ingått i ett nätverk av kon-

sulter inom management och strategiutveckling. Nätverk heter Quicksilvergruppen som 

också finns i städerna Hongkong, London, San Francisco, Sydney och Zürich.  De arbetar 

främst inom följande områden  

 Innovations och idéutveckling.  

 Strategisk företagsutveckling. 

 Företagskultur och kulturförändringar. 

 Pre merger Audits och Post merger integration (företagsfusioner)  

 Projektledning och coachning av ledare/- ledningsgrupper. (Seifert & Part-

ners, 2010) 

4.1.7 Solid Park 

Solid Park finns representerat på fler orter i Sverige och består av två verksamma bolag. 

Solid Park AB och Solid Park Öst AB. Deras vision är att vara högst upp, längst fram. De-

ras kärnverksamhet är att leverera konsulttjänster inom följande områden.  

 Systemutveckling.  

 Systemförvaltning. 

 IT- infrastruktur. 

Verksamhetens kostnadseffektiva helhetslösningar bygger på Grön IT och Molnet teknik. 

Solid Parks samlade kunskap erbjuder flertalet tjänster och produkter för sina kunders IT-

stöd. (Solid Park, 2010)  

4.1.8 Wide Narrow Intelligence AB 

Wide Narrow är ett Stockholmsbaserat omvärldsanalys företag som hjälper organisationer 

med att upptäcka och ta till vara på nya möjligheter. Företagets verksamhetsområden är  
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 Struktur och system. 

o Metodik och verktyg. 

 Omvärldsanalys.  

o Utbildning, bevakning, research, analys. 

 Strategi. 

o Verksamhetsutveckling och affärsutveckling.  

Företaget arbetar i huvudsak med att jobba upp processer för omvärldsanalyser i större or-

ganisationer. Dessa omvärldsanalyser handlar om en process för att styra kunna bevaka sin 

omvärld rätt och rätt typ av information. 

4.2 Insamlad empiri, konsulter 

Då några av respondenterna efterfrågat konfidentialitets behandling av sina uppgifter har 

detta utlovats till alla deltagande. Med detta som grund är det i följande avsnitt inte möjligt 

att härleda svar eller citat till deltagande företag. Presentationen av det insamlade underla-

get fungerar som en sammanfattning där likheter, olikheter och samstämmigheter kommer 

att redogöras. Detta ger läsaren god inblick i vilka punkter respondenterna skiljer sig åt i 

och när det råder samstämmighet. Ett alternativ hade varit att ange respondenter i X och Y 

termer, men alternativet var inte att föredra utifrån ett läsbarhets perspektiv. De frågeställ-

ningar som intervjuerna inledningsvis utgått ifrån är följande,  

 Vad är det för problem kunden ger uttryck för när de tar kontakt med Er?  

o Hur uttrycker sig kunden?  

 Hur fastställer Ni vad det är kunden behöver ha hjälp med?  

 Hur vet Ni att kundens behov är tillfredsställt?  

 Hur ser Ni på ordet informationslogistik? 

Ovan ställda frågor har under intervjuns gång kompletterats med följdfrågor. Detta då be-

hovet av utförligare svar varit av betydelse. Frågorna har ställts inom alla tre tjänsteområ-

dena. Samtidigt kom empirins strategiska tjänsteområde att kompletteras med följande två 

frågor,  

 Hur frekvent bör en företagsledning genomföra omvärldsanalyser?  

 På vilket sätt påverkar en företagslednings omvärldsanalyser det operativa arbetet i 

ett företag?  

Detta med anledning av att det under analysarbetet framkom uppgifter som visade på beho-

vet av att komplettera med ovan två frågor.   
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4.2.1 Strategiskt förändringsprojekt 

Det strategiska förändringsprojekt initieras i de flesta fall av att kunden tar den första kon-

takten. I de flesta fall initieras kontakten av företagsledning, därför att de har ett behov.  

Behoven varierar från kund till kund. Det kan vara att kunden är i behov av stöd i sin ut-

veckling av affärsstrategier. Det kan också vara att kunden vill göra en helhetsöversyn av 

den företags generella strategin. Utveckla en produktstrategi eller att kunden behöver göra 

någonting annat än det de gör idag.  

Det är inte ovanligt att kunderna redan har befintliga strategiutvecklingsmetoder som de 

jobbat med, men som inte ger någon effekt. Detta då kunden upplever att konkurrensen är 

lika eller att företag har liknande värdeerbjudande eller att det är väldigt lite som skiljer de 

åt från sina konkurrenter. Samtidigt är det inte ovanligt att kunden har avsaknad metodik. 

Huvudinnehållet är att kunden inte alltid vet vad det är de behöver göra.  

Gemensamt för alla respondenter är att de inleder sitt arbete med kund genom att fastställa 

behov och förväntningar. Överlag anser respondenterna att kunden uttrycker sig vagt, dif-

fust och otydligt. Samtidigt har de kunder vilka är tydliga med vad de är i behov av. En av 

respondenterna berättade att de behov som kunden ibland ger uttryck för, inte alltid är deras 

verkliga behov. Vilket exemplifierades utifrån ett uppdrag som skulle genomföras ”länge 

ner i organisationen på en avdelning i en process”. Innan uppdraget påbörjades, ställde re-

spondenten olika frågor och genom samtal med kunden visade det sig att behovet som kun-

den givit uttryck för endast var ett symptom. Andra behov kan vara  

”Att kartlägga ett företags långsiktiga strategi och hur man kan uppnå den”  

”Utveckla affärsplaner.. Därför att affärsplanerna ligger till grund för fö-

retagets långsiktiga utveckling.. utan affärsplaner har företag  svårt att 

existera, man vet inte varför man existerar, man vet inte vart man är på 

väg, man vet inte varför man är på väg dit man är på väg” 

” Hur kunden ska vi utveckla sin verksamhet under de kommande åren.. 

Då tillkommer frågeställningar som – Vilka marknader, vilka segment, 

vilka produkter, tjänster, kanaler ska vi satsa på? Det kan vara en hel-

hetsöversyn av den företags generella strategi.” 

Ovan nämnda tre exempel är alla beroende av likartad grundläggande information. Metodi-

ken som konsulterna tillämpar i strategiskt förändringsprojekt sker på likartat sätt. Det är 

genom relationsbyggande samtal, feedback, strukturerade metoder och workshops som 

konsulterna samlar in information och får kunskap om förändringsbehovet i verksamheten. 

Därför att 

”Genom samtal kommer kunden till uttryck, och det kunden uttrycker an-

vänds som utgångspunkt för hur förändringen behöver gå till i verksamhe-

ten” uttryckte en av de intervjuade konsulterna.  

Det är information från omvärlden som utgör ett första underlag vid strategiskt föränd-

ringsprojekt. En av konsulterna menade att anledningen till att omvärldsinformation är av 

betydelse för verksamheten är för att 
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”En marknad är aldrig statisk och stabil, därav behovet av omvärldsanalyser”  

Det andra underlaget som vid strategiskt förändringsprojekt är information om verksamhe-

ten.  Information som en omvärldsanalys genererar är  

 Omvärlden, trender och tendenser 

 Branschen, händelser, aktörer, marknad, positionering  

 Kunder och konkurrenter i förhållande till företagets inriktning och position. 

Information som genereras av omvärldsanalyser omvandlas för företaget till relevant verk-

samhets information, och då i förhållande till företagens 

 Vision, mission, kritiska framgångsfaktorer, mål, planer, processer och interna för-

mågor och resurser.   

Vad som i sammanhanget bör betonas är att konsulterna använder flera olika metodiker och 

vidare analyser för bearbetningen av informationen som samlades in genom en omvärlds-

analys. Samtidigt skiljer sin inte konsulternas metodiker sig avsevärt åt. Exempelvis görs 

mer djupgående analyser av kunderna för att nå en ökad förståelse för vem som är ens 

kund. Likaså genomförs mer djupgående analyser för identifiering av sina närmaste kon-

kurrenter.  

”En strategi är ett företags långsiktiga väg för att nå mål.  

Det är alla respondenter eniga om. En strategi bryts sedan ner i till mål och planer, såsom 

affärsplaner och handlingsplaner. En affärsplan ligger till grund för företagets långsiktiga 

utveckling och bör innehåller information om 

 Vart man är på väg.  

 Vilka kundbehov det egna företaget tillfredsställer. 

 Vem som är företages kund eller kundgrupp.  

 Produkter och tjänster som företaget producerar och tillhandahåller.  

o Distribution och tillverkning av produkter och tjänster.  

 Hur marknad och bransch ser ut.  

o Omvärldsfaktorer som påverkar.  

o Om marknaden växer.  

 Beskrivning av konkurrenter.  

 Budget och finansiering. 

 Mål och vision.  

 Hot och möjligheter  
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Men hur frekvent genomförs då dessa omvärldsanalyser? Svaren från respondenterna, var 

också här överlag samstämmiga. Större och drivande företag bevakar sin omvärld dagligen. 

I normalfallet brukar en företagsledningen göra omvärldsanalyser på årlig basis, och då i 

samband med en genomlysning av strategin. För mer djupgående analyser genomförs dessa 

med en 3 års internvall. Samtidigt är inte fallet så med alla företag.  

På frågan om hur de vet att kundens behov är tillfredsställt, är i huvudsak finansiella termer 

som visar på att strategin givit effekt, och därmed tillfredställt behovet. Samtidigt mäts 

framgångarna genom så kallade Key Performance Indicators (KPI) vilka stödjer verksam-

heten i arbetet med att hålla fokus. Ökad tillväxt och ökad tillströmning av kunder är andra 

faktorer som synliggör att behovet är tillfredsställt. Vilket är information som kan ligga on-

line på ett intranät, framhöll en av respondenterna.  

Sammanfattningsvis handlar strategiskt förändringsprojekt om att förstå och ha kunskap om 

vilken information som ligger till grund för att fastställa det strategiska förändringsbehovet. 

Vilket påverkar övrig verksamhet. Därtill behövs förståelse och kunskap om att hantera och 

leda förändring i organisationer. Vilket intervjurespondenterna besitter, som med stöd av 

strukturerade arbetsmetoder, samtal och feedback samlar in relevant information och ger 

svar på frågor som – Vart är vi på väg?  Vart ska vi ta vägen?  Hur bär vi oss åt för att 

komma dit?  Vad är det vi gör i olika enheter och i så fall varför? Hur mycket har vi satsat 

på det här och varför? Vilka är våra kunder och varför dessa?  När en strategi är fastställd, 

ska den förankras i organisationen. Detta för att kunna åstadkomma en förändring. En stra-

tegi förankras genom kommunikation och feedback. Syftet med att förankra en strategi, är 

att skapa en gemensam lägesbild för att veta vad man ska prioritera då ” alla resurser inte 

räcker till allt”.  

4.2.2 Organisatoriskt förändringsprojekt  

Organisatoriskt förändringsprojekt handlar om att ordna verksamhetens processer så att det 

är möjligt att införliva strategin, menar de intervjuade. Insamlat underlag visar också att or-

ganisatoriska förändringsprojekt är inriktade på vad som är i behov av att förändras i nulä-

get. Till skillnad från det strategiska förändringsprojekt som är inriktat på vad man vill 

åstadkomma och är därmed framtidsinriktat. Även i detta arbete fyller omvärldsanalysen en 

funktion och då på en taktisk och operativ nivå.  

Det exempel som framhöll av en respondent var att den taktiska nivån planerar på en tre till 

tolvmånaders sikt och man utvinner information av omvärldsanalysen som ligger till grund 

för och fungerar som ett beslutsstöd för att fatta beslut om vad som behöver och respektive 

inte göras under denna tidsperiod. För den operativa nivån stödjer omvärldsbevakningen 

det dagliga arbetet genom att personalen får relevant information, exempelvis om en kund 

har ändrat beteende vilket gör att man är i behov av att agera annorlunda.  

Organisatoriska förändringsprojekt utifrån insamlat underlag, innefattas av att studera verk-

samhetsprocesser och styrningen av dessa processer i nutid. Enligt respondenterna studeras 

processen i sin helhet. Detta för att få en uppfattning om hur exempelvis överlämningar går 

till ett flöde av aktiviteter. Det vill säga vad är det som genereras i processen och under de 

olika stegen. Några exempel på vad som observeras är,  
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 Vem som gör vad. 

 Vad är nästkommande aktivitet.  

 Hur sker överlämningar mellan olika aktiviteter. 

 Kvalitetskontroller i processen.  

 Flaskhalsar i processen.  

Organisatoriskt förändringsprojekt innebär också utifrån insamlat underlag en organisering 

av processer och människor. Detta för att personal på ett riktigt sätt kan ta sig an föränd-

ringarna och genomföra dem i företaget för att nå uppsatta mål.  

En av de intervjuade framförde ett intressant exempel på hur en inledande konversation kan 

låta med en kund som bestämt vet vad de behöver.  

- Kund: Vi behöver certifiera oss mot ISO 9001.  

- Konsult: Varför då?  

 - Kund: Därför att kunden kräver det!  

 - Konsult: Men vad är det Ni vill uppnå med det då?  

- Kund: Har inte riktigt tänkt på de! 

Utifrån detta exempel, är det enligt respondenten väldigt tydligt med vad det är kunden vill 

ha samtidigt som kunden själv inte förstår varför de måste ISOcertifiera sig. Detta blir 

därför menar respondenten det första som måste klargöras med kunden, och vad man gör 

för att ta sig dit, vilket är förenat med ett kvalitetsledningssystem. Ett 

kvalitetesledningssystem ska” styra och stötta verksamheten på ett bra sätt så att man 

uppnår tydlighet i roller, ansvar och  arbetssätt, -det ska vara en hjälp i vardagen”.  En ISO 

certifiering handlar om att säkerställa och upprätthålla en hög kvalité i 

produktutvecklingsprocessen. 

Ett annat exempel som samma respondet relaterade till var att en kund kan vända sig till 

dem och säga  att – ”våra utvecklingsprojekt tar oftast för lång tid”, vilket den intervjuade 

menar synliggör behovet av en genomlysning av deras aktuella projektmodell. Kontentan 

av detta är visa hur olika behov kan komma till uttryck. Den vanligaste problematiken är 

förmodlien menar en av de intervjuade att man har all information på papper såsom 

affärsplaner, mål och budgetar men man lyckas inte nå ut med det, vilket i praktiken 

innebär att processen inte fungerar.  

Ett annat exempel som framhölls av en annan respondent var att man genomför så kallade 

”one on one” intervjuer på företag och ställer frågor till olika personer med olika positioner 

i företaget. Därför att problemet är oftast att företagsledningen har en uppfattning medan 

försäljningsavdelningen har en annan och produktionen en tredje och lagret en fjärde. För 

att kunna genomföra en förändring behöver man undersöka och fastställa ”var skon 

verkligen klämmer”. För att fastställa verksamhetens nuläge studeras interna processer och 

styrningen av denna, ekonomiska siffror, budgetar, checklistor, rutiner och mallar.  Detta 

studeras för att fastställa hur ett arbete ska organiseras för att kunna verkställa direktiven 
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och uppnå målen. Det vill säga hur ska det vardagliga arbetet organiseras för att nå 

övergripande mål och strategier. 

”Organisatoriskt förändringsprojekt är det svåraste som finns” uttryckte en annan. Därför 

att ”om någon person inte vill ha en förändring så blir det ingen förändring”. En annan 

aspekt som en respondent uttryckte var betydelsen av att förmedla nyttan av förändringen. 

En annan respondent menade att all utveckling som sker organisatoriskt ska baseras på 

kundbehov och kundnytta.  Det organisatoriska förändringsprojektet genomsyras av 

organisering och samordning av aktiviteter och arbetssätt för att bland annat leverera det 

som kunden efterfrågar, eller hur arbetet behöver organiseras för ökad effektivitet.  

4.2.3 Förändringsprojekt med IT  

Vad alla respondenter är överens om är att ett förändringsprojekt inom IT innebär till stora 

delar ett förändrat arbetssätt för en verksamhet. Samtidigt som de försöker utveckla IT-stöd 

på ett sådant sätt att det förbättrar och stödjer verksamhetspersonal på ett bättre och smidi-

gare sätt. Vad majoriteten av de intervjuade betonade var betydelsen av att IT var beroende 

av företagens storlek, bransch och resurser. Det svåra med att bedriva IT projekt är enligt 

en av respondenterna att fånga verksamhetens krav och behov. Anledningen till svårigheten 

med att identifiera och fånga in en korrekt kravbild ligger i att olika delar av verksamheten 

har olika krav. Respondenten menade att ”ledningen vill ha information på tvären och med-

arbetarna på längden” eller att informationen är horisontell och vertikal.  

Det största hotet i ett förändringsprojekt inom IT är tiden uttryckte en annan av de intervju-

ade som mer menade att krav och förutsättningar hela tiden förändras under arbetets gång. I 

sammanhanget berättade respondenten att de i nuläget bedriver ett IT projekt som är plane-

rat att ta två år, och då gäller det att bygga något som flexibelt, dynamiskt och modulärt. 

Detta till skillnad från en annan respondent som berättade att de genomfört ett mindre IT - 

projekt på bara några månader vilka tillhandahåller standardiserade affärssystem. Samtidigt 

menade respondenten att större projekt kan pågå under 1 år.  

En av de intervjuande framhöll att mycket av den information som tillhandahålls i affärssy-

stemen är ekonomisk information om kunder, fakturering och leverantörsreskontra. Detta 

till skillnad från deras IT – stöd, som mer tillhandahåller information som rör ett företags 

arbetssätt.  Exempelvis hur man arbetar i processer, projekt och mer kring det operativa och 

dagliga arbetet samt de informationsbehov man har för att utföra detta dagliga arbetet.  

De problem som kunden ger uttryck för, är olika och är beroende av kundens behov. Ut-

ifrån insamlat underlag kan det handla om  

1. att kunder besitter gamla affärssystem och vill byta affärssystem och leverantör då 

man kanske inte längre har support på systemet.  

Bakgrunden till att systemleverantörer kanske inte längre har möjlighet att erbjuda support 

på ett system, är kostnadsrelaterat. Ett system menar respondenten kan alltid innehålla fel 

och ”det är mer regel än undantag” och att det är svårt att får systemen ”vattentäta”. Ett an-

nat exempel är att en kund kan ringa in och säga att 
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2. Vi har så mycket information i rutiner, policys, blanketter, mallar, checklistor och 

beskrivna arbetssätt som uttrycker hur vi vill att vårt företag ska bedriva sin verk-

samhet.  

Svårigheten i punkt 2 enligt konsulten ligger i att medarbetarna inte gör som det var tänkt, 

och därmed uppstår problem och friktioner. De exempel som respondenten framhåller i 

sammanhanget är att det kommer in ett kundklagomål om en produktleverans som gått fel. 

Detta kundklagomål ska då analysera, utredas och åtgärdas av olika personer i företaget och 

svårigheten är att få kontroll över dessa ärendeflöden vilket resulterar i strul i styrning. Det-

ta problem resulterar i att de inger in till konsultfirman som respondenten representerar för 

information om deras IT lösningar.  

Ett annat scenario är att företag är i behov av att få en bättre överensstämmelse mellan kar-

tan och verkligheten. Enligt respondenten har alla företag en karta. Denna karta säger att 

det är så här vi vill jobba men verkligheten stämmer inte överens. IT lösningen som re-

spondentens konsultfirma tillhandahåller syftar till att ge en bättre överensstämmelse mel-

lan karta och verklighet för att  

 Underlätta samarbete 

 Bättre överblick över vem som gör vad.  

 Tydliggöra ansvar.  

 Förenkla mätning hur går det för olika avdelningar för olika processer.  

 

Med andra ord menar respondenten att deras IT- stöd är både ett operativt stöd och verktyg 

för personal. Samtidigt är det ett ledningsverktyg,  för att överblicka, följa upp och styra 

verksamheten ur ett ledningsperspektiv.  

Samtliga intervjuade tar fram kravspecifikationer genomför nulägesanalyser, behovsanaly-

ser, workshops för fastställandet av vad kunden är i behov av. En behovsanalys enligt en av 

de intervjuade handlar i de vanligaste fallen om att ta reda på vad olika de olika processerna 

hos kunden ställer för krav på informationshantering och informationsflödet.  Samtidigt 

studeras en kunds interna processer för ökad förståelse av behovet. I vissa fall tog konsul-

terna även del av kundernas övergripande strategier, affärsmål och visioner. Också för att få 

en bättre inblick i företaget.  En annan av de intervjuade menade att de arbetar med ob-

jektsmodeller och verksamhetsregler vilka utgör själva grundstommen på hur man kan få 

tag på information och bearbeta information.  

En av respondenterna kunde egentligen bara genom fastställandet av vad det var för ”typ av 

kund” det vill säga vilken bransch verkar de i,  avgöra om de kunde tillfredsställa kundens 

behov eller inte.  

”Därför att företag inom vissa branscher är mer eller mindre lika och ge-

nom olika parametrar är det möjligt att ange hur systemet ska uppträda” 
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En följdfråga som gavs till respondenten var - Men man säger ofta att  inget företag är det 

andra likt men ändå arbetar man i likadana system, hur är det möjligt? Enligt respondenten 

är det ett sätt för de att få ner kostnaderna. Men i detta sammanhang berättade konsulten  

”Alla  tillverkande företag är mer eller mindre lika, och vårt system är 

uppbyggt på så vis att vi kan styra med olika parametrar på hur syste-

men ska uppträda. Man kan använda systemen på olika sätt för olika 

behov. Exempelvis, klädesindustrin är lite speciell för att där har man en 

produktflora som är speciell, där man behöver hålla koll på olika artik-

lar, ex: man använder ett artikelnummer för en tröja och de artikelnum-

ret som finns är exempelvis small, medium och large, att hålla koll på 

artikelnummer med olika storlekar det är unikt för klädesindustrin. Det-

ta till skillnad från när du tillverkar en truck, den har ett speciellt arti-

kelnummer och delarna som trucken består av är ingående komponenter 

för just den trucken. Vi kan använda vårt system till många olika typer 

av branscher, eftersom systemet har en standard bas. Men tycker företa-

get att det behövs det skillnader i systemstödet kan vi ändra på vissa pa-

rametrar. Det är inga stora förändringar, men det är ett sätt för att kun-

den blir nöjd och får precis det de vill ha” 

Vad detta visar på är hur systemstödet på ett för kunden tillfredsställande sätt är möjligt att 

anpassa till verksamhetens behov.  En av annan de intervjuade fick följdfrågan - Vad är det 

som gör det svårt för kunden att hantera informationen, var brister det? Det som gör det 

svårt för våra kunder och där det brister är svårigheten med att hitta informationen. Oftast 

menade respondenten att kunderna har informationen men att den ligger dold i komplicera-

de system och lagringssätt vilket gör informationen otillgänglig vilket är det grundläggande 

behovet.  

4.3 Perspektiv på informationslogistik  

Då syftet med studien är att identifiera informationslogistiska problem och behov i föränd-

ringsprojekt utifrån strategi, organisation och IT har alla respondenter fått svara på frågan   

 Hur ser du på ordet informationslogistik?  

Detta för att få en bild av hur begreppet IL uppfattas. Initialt har ingen av respondenterna 

hört begreppet tidigare. Varken av kunder eller andra kollegor i respektive branschen.  

” För mig betyder det många olika saker, det kan betyda att jag kan gå 

in online på posten och se ett paket, eller kan det betyda att jag har satt 

företaget in i ett system som är uppbyggt för att ge rätt information vid 

rätt tidpunkt när jag behöver den” 

” Jag tänker på hur information flödar i ett företag” 

” logistik, handlar om att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid. Och istäl-

let för att det är en vara så är det information ska finnas på rätt plats och 

i rätt tid” 
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” När jag hör ordet, så det jag tänker på spontant är något flöde av in-

formation och jag tänker på effektiva flöden, struktur av information 

dvs. metadata och flöden hur information flödas i en organisation flöden 

och struktur” 

” det kan vara - hur man får rätt information till rätt ställe och hur man 

för det vidare”. 

” Jag tror att det är ett akademiskt ord... När jag Googlade begreppet så 

tycket jag att det främst förekommer i den akademiska världen..... Men 

om jag tolkar uttrycket så handlar det om att alla människor som jobbar 

med IT, där är utmaningen att kunna ge rätt information/data till rätt 

person i rätt tid till rätt plats” 

” Jag ser det som att det handlar om att förmedla rätt information” 

” Att man jobbar mycket med processer och flöden av olika slag som 

material, ärendeflöden och informationsflöden” 

Vad som är intressant är att majoriteten av respondenterna har utgått från ett logistikper-

spektiv då de i första hand resonerat om logistikens betydelse. Det vill säga, rätt produkt på 

rätt plats och i rätt tid. Utifrån detta har de riktat in sig på devisen om rätt information, på 

rätt sätt, i rätt tid och att det är flödet av information som är det centrala.  

En  av respondenterna betonade i sammanhanget vikten av att skilja på ”information och 

information i utnyttjandet”, då det är information i arbete som är det viktiga och relevanta. 

Vidare framkom det olika betoningar inom ramen för hur begreppet kan tolkas vilket var 

flöden, förmedling och struktur av information.  En fråga som blir av relevans att ställa i 

detta sammanhang är om begreppet IL kan ge en vilseledande uppfattning?  

Studerande vid det informationslogistiska programmet och årskullen CILht07, fick frågan  

 Om du i ögonblicket fick frågan - Vad är Informationslogistik enligt dig?  Vad skul-

le du i korthet säga att det är. 

Anledningen till att studenternas perspektiv på IL var av relevans var för att min egen för-

ståelse för IL har under studien påverkats och utvecklats allteftersom studien fortskridigt. 

Genom att låta studenterna ge sitt perspektiv är det möjligt att bedöma IL utifrån olika per-

spektiv med olika relationer till ämnet. Antal mottagare av utskickat mail var 24 av dessa 

var det 14 personer som besvarade frågan. Respondenternas perspektiv på IL framhålls i ci-

tat, för att ge en samlad bild av studerandes perspektiv på  informationslogistisk vilka är 

följande.  

” För mig handlar Informationslogistik om att förenkla/förbättra företags 

verksamheter. Att förenkla alternativt förbättra processer, arbetssätt eller 

flöden inom och utanför företag är något jag förknippar med informa-

tionslogistik.” 
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” Informationslogistik går ut på att utveckla och effektivisera informa-

tionsflöden. Målet är att öka effektiviteten mellan relationer, specialist-

kunskaper, funktioner, flöden och inte minst människor. Vid effektivise-

ring av informationsflöden är det användarens behov som ska stå i fokus. 

Om inte användarens behov tillgodoses kan inte en effektivisering ske” 

” Informationslogistik handlar om att kunna skapa en överblick över ett 

företags verksamhet för att sedan kunna effektivisera och optimera flödet 

både innanför och utanför organisationen” 

” Informationslogistik är läran om att effektivisera informationsflöden. 

Att få ett bättre flöde i verksamheten, genom att hitta effektivare sätt att 

kommunicera och förvalta information runt omkring verksamhetens fy-

siska flöden” 

” Om jag skulle förklara eller berätta snabbt vad Informationslogistik  är, 

skulle jag säga att det handlar om att effektivisera informationsflöden, 

både internt och externt, i hela verksamheten, alltså att man ser verksam-

heten som en helhet och inte tittar på varje enskild avdelning/enhet. In-

formationslogistik handlar också mycket om verksamhetsutveckling över 

lag och innefattar därmed alla de aspekter som ingår i att utveckla en 

verksamhet, effektivisera processer och den information som "följer" 

längs dessa processer.” 

” Informationslogistik är för mig ett holistiskt synsätt som grundar sig på 

strategiskt och systematiskt tänkande samt förståelse för organisation och 

informationsteknik med avsikt att utveckla och förbättra” 

” Informationslogistik är enligt mig läran om att effektivisera processer 

och dess aktiviteter, med fokus på information och kommunikation” 

” Informationslogistik för mig handlar om att få ett fungerande informa-

tionsflöde genom hela verksamheten, samt mellan sina kunder och leve-

rantörer. Detta informationsflöde ska hjälpa människorna/verksamheten 

att kunna fatta rätt beslut.” 

” Kombinationen av ämnesområden ger en helhetssyn och en specialist-

kompetens för att utveckla processer, hantera förändring och skapa effek-

tiva informationsflöden. Under studietiden har detta konkretiserats till 

rätt information, till rätt person, på rätt sätt, på rätt plats, i rätt tid och till 

rätt kostnad. IL är ett komplext begrepp som är svårt att förklara med 

bara en mening då helheten är större än summan av dess delar. Om jag 

däremot skulle försöka förklara begreppet IL för en "utomstående" skulle 

jag nog säga att det handlar om att utveckla och effektivisera en verk-

samhet med hjälp av kunskaper inom processer, förändringsprojekt och 

IT.” 
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” Att i ett givet sammanhang kunna koppla strategi, struktur, organisation 

och IT-stöd för att lösa ett problem. Ett givet sammanhang kan vara allt 

från ett projektteam till ett helt företag” 

” IL är ett buzzord som inte har någon egentlig/specifik betydelse, en lik-

nelse kan vara ekonom. Skillnaden är att samlingsordet för ekonom är 

tydligt avgränsat mot ekonomi och är inte lika tydligt beroende av en 

kontext”  

” Informationslogistik är egentligen ett etablerat fenomen men med ett 

nytt namn. Informationslogistik  handlar om att optimera informations-

flöden. Det kan vara interna flöden, flöden mellan verksamheten och dess 

kunder/leverantörer eller flöden som förbinder hela värdekedjan. Infor-

mationslogistikens roll ligger i att identifiera problem eller brister i in-

formationsflöden och att lösa/effektivisera de. Informationslogistik byg-

ger på ett helhetsperspektiv, likt en allmänläkare som kan lite om hela 

kroppen för att ställa diagnos. Men till skillnad från en allmänläkare som 

efter diagnos skickar vidare till en specialist så löser en informationslo-

gistiker också problemet” 

"Effektivisering av informationsflöden. En Informationslogistiker får 

äran att vara spindeln i nätet och vara med och förbättra informationsflö-

den inom en organisation." 

 

” För mig handlar informationslogistik om att skapa effektiva processer, 

eller effektiva arbetssätt. Att komma till "målet" genom förmedling av 

Rätt information, med hjälp kommunikation (verbal och icke verbal) via 

informationssystem” 

 

Studenternas perspektiv på IL är till synes ganska omfattande. Det handlar inte enbart om 

flöden av information utan, om att skapa en överblick/helhetssyn att effektivisera/förenkla 

processer och arbetssätt inom och mellan verksamheter. Samt att knyta samman strategier 

med struktur, organisation och IT-stöd och att fatta bättre beslut och höja specialistkunska-

per. Studenterna lyfter egentligen tre huvudinriktningar vilka är följande,  

1. Teknik. 

2. Människor. 

3. Verksamhet. 

IL med utgångspunkt i studenternas synsätt handlar om att styra och leda en verksamhet i 

samverkan med sin omgivning att skapa integrerade och effektiva processer och att ge 

människor underlag för bättre beslutsfattande och en möjlighet till ökade kunskaper. Men 

vilka problem löser informationslogistik? Med utgångspunkt i vad studenterna skriver om 

IL så borde en informationslogistiker lösa såväl strategiska problem, som samverkans pro-

blem med kunder och leverantörer, informationsteknologiska problem. Men hur då? Vad är 

det som gör att problemen är möjliga att lösa utifrån ett informationslogistiskt förhållnings-
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sätt? Skillnaden mellan studenternas och konsulternas perspektiv är att konsulternas foku-

sering är flödet av information. Det är endast en av de intervjuade konsulterna som nämner 

IT i sammanhanget.  

”Om jag tolkar uttrycket så handlar det om att alla människor som job-

bar med IT, där är utmaningen att kunna ge rätt information/data till rätt 

person i rätt tid till rätt plats” 

I huvudsak fastställer konsulterna att det är flödet av information som är det centrala, och  

studenterna lyfter in andra värden i informationslogistik, såsom IT, människor och effekti-

visering av processer, strategier, värdekedjan et cetera.  

4.3.1 Informationslogistikens betydelse i förändringsarbete 

Ändamålet med ett informationsflöde ligger såväl i studenternas som konsulternas perspek-

tiv på informationslogistik, det vill säga  

 ”Att skapa effektiva processer, eller effektiva arbetssätt” 

 ”Att utveckla och förbättra” 

”Skapa en överblick över ett företags verksamhet för att sedan 

kunna effektivisera och optimera flödet både innanför och utanför 

organisationen” 

” Jag ser det som att det handlar om att förmedla rätt information” 

” Att man jobbar mycket med processer och flöden av olika slag som 

material, ärendeflöden och informationsflöden” 

” Att i ett givet sammanhang kunna koppla strategi, struktur, or-

ganisation och IT-stöd för att lösa ett problem”  

”Att få ett bättre flöde i verksamheten, genom att hitta effektivare 

sätt att kommunicera och förvalta information runt omkring verk-

samhetens fysiska flöden” 

Informationslogistikens betydelse i förändringsarbeten är att hantera dynamiska flöden av 

information för att en organisation ska kunna utveckla, förbättra och effektivisera sina 

verksamhetsprocesser. 
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5 Analys av insamlad empiri 

Studiens syfte är att identifiera informationslogistiska problem och behov med utgångs-

punkt i förändringsprojekt inom strategi, organisation och IT.  För detta kontaktades sak-

kunniga konsulter inom respektive område (strategi, organisation och IT). Konsulternas roll 

inom ett förändringsprojekt är att fungera som en deltagare i förändringsprocessen genom 

att vara ”informationslänken”. Konsulterna utgör en betydande resurs för företagen efter-

som de är en deltagare som konstruerar en förståelse och som lär ut hur man väljer ut rele-

vant information och organiserar den till en sammanhängande helhet och integrerar denna 

med övrig verksamhet. Vilket syftar på  att visa hur en verksamhets olika delar stödjer var-

andra genom att i en logisk ordningsföljd förse nästkommande avdelning med relevant in-

formation. Dessutom skapar, initierar, strukturerar och distribuerar konsulterna olika typer 

av informationsflöden när de är involverade i ett förändringsprojekt. Dessa informations-

flöden som uppstår vid förändringsarbetet upphör sedan när konsulterna lämnar projektet. 

Därmed försvinner de informationsflöden som var av betydelse för förändringsprojektet.  

Konsulternas faktiska tillgång i ett förändringsprojekt är information. Utan information har 

konsulterna ingen möjlighet att hjälpa sina kunder. I ett förändringsprojekt samlar konsul-

terna in information, strukturerar och kommunicerar informationen till verksamheten, ge-

nom att sätta in i informationen i verksamhetsrelevanta sammanhang. Konsulternas roll är 

som några av dem uttryckte,  

”Att ge stöd åt kunden i sin utveckling” 

” Jag ska i princip föra över kunskap om denna process och metodiken 

och verktygen till kunden” 

”Man kan säga att jag agerar som projektledare” 

”Hjälpa kunden framåt, med en metodik och på ett strukturerat sätt” 

”Hjälpa kunden att utvecklas” 

”Min roll som konsult är att tala om vilka möjligheter som finns med tek-

niken, att en viss struktur ger en lösning som är dynamisk och flexibel” 

Insamlad empiri visar också att konsulternas kunder inte alltid har utarbetat orsaken till var-

för de ska genomföra ett förändringsarbete. Ett tydligt exempel på detta exemplifierades 

inom tjänsteområdet organisation, där en kund tagit kontakt med representanten från kon-

sultfirman och sagt  

- Kund: Vi behöver certifiera oss mot ISO 9001.  

- Konsult: Varför då?  

 - Kund: Därför att kunden kräver det!  

 - Konsult: Men vad är det Ni vill uppnå med det då?  

- Kund: Har inte riktigt tänkt på de! 

Samtidigt som kunderna inte uttrycker bakomliggande syften så uttrycker de symptom på 

behovet av att initiera ett förändringsprojekt. De symptom kan bland annat vara att en kund 
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upplever ”strul i processen”, och i dialog med konsulten kom de bakomliggande problemen 

fram. När en konsult träder in i ett förändringsprojekt, sätter dessa ord på ändamålet genom 

att identifiera behov och problem, och detta med insamlad information som underlag.  Det 

konsulterna gör är att de med stöd av sina metoder, tekniker och idéer synliggör problema-

tiken. Oavsett vilket behov som initierar ett förändringsprojekt går konsulten in i arbetet, 

och skaffar sig en helhetssyn av verksamheten, och genom kommunikation med berörd per-

sonal fastställs kundens behov. Samtidigt är detta en nödvändighet för en utomstående part 

att samla in och ta till sig den informationen som ofta är relevant för företag som inte är 

tydlig i den dagliga verksamheten.  

För att konsulten ska få en uppfattning om organisationen och dennes situation samlas oli-

ka typer av information in om kunder, konkurrenter, produkter, hur man arbetar i processer 

och vilken information som stödjer respektive aktivitet för utveckling av IT. Informationen 

som samlats in struktureras med hjälp av strukturerade metoder. Men var i sammanhanget 

kommer informationslogistiken in i bilden, kan någon undra. Vad som kännetecknar IL är 

informationsflöden, och konsulterna är den deltagare i processen som i huvudsak vet vil-

ken information som är relevant att samlas in och vilken information som är relevant för 

vem i specifika projekt. Med andra ord sätter en konsult igång flera olika flöden av infor-

mation inom ett förändringsprojekt, och det är med utgångspunkt i dessa flöden som ana-

lysen är genomförd.  

5.1 Identifierade informationsflöden  

Det som kännetecknar IL är sammantaget ”flöden av information”. De informationsflöden 

som identifierats i ett förändringsprojekt är i de sammanhang konsulterna samlar in, struk-

turerar och distribuerar information. Konsulterna använde sig alla av strukturerade metoder 

och tillvägagångssätt, och det är med utgångspunkt i deras metoder som det varit möjligt att 

identifiera olika informationsflöden. Likaså synliggörs informationsflöden för spridning 

och återkoppling av information. Detta genom att undersöka vilka personer i verksamheten 

konsulterna kommunicerar med. Därefter växte ett annat informationsflöde fram som inte 

var möjligt att verbalisera, utan som kom till uttryck i observation.  

Genom insamlad empiri har det identifierats tre olika informationsflöden och situationer 

där informationen antingen är stabil eller dynamisk. Följande tre informationsflöden har 

identifierats 

 Strukturerat informationsflöde, där det finns en relativ sammanhängande uppbygg-

nad av informationsflöde. 

 Omstrukturerat informationsflöde, flöden av information ges en annan struktur ut-

ifrån ett givet syfte, som kan vara ökad effektivitet.  

 Ostrukturerat informationsflöde, är flöden av information som inte är möjliga att 

verbalisera, utan som kommer till uttryck genom observation.  
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5.1.1 Strukturerade informationsflöden 

Strukturerade informationsflöden i ett förändringsprojekt är de som i huvudsak återfinns 

inom tjänsteområdet strategi. Här behandlas information på ett medvetet sätt. Detta genom 

att konsulterna vet vilken information som är av relevans i sammanhanget. Beroende på 

vilken problematik konsulternas kunder stod inför, om det var  

”Att kartlägga ett företags långsiktiga strategi och hur man kan uppnå den”  

”Utveckla affärsplaner.. Därför att affärsplanerna ligger till grund för fö-

retagets långsiktiga utveckling.. utan affärsplaner har företag  svårt att 

existera, man vet inte varför man existerar, man vet inte vart man är på 

väg, man vet inte varför man är på väg dit man är på väg” 

” Hur kunden ska vi utveckla sin verksamhet under de kommande åren.. 

Då tillkommer frågeställningar som – Vilka marknader, vilka segment, 

vilka produkter, tjänster, kanaler ska vi satsa på? Det kan vara en hel-

hetsöversyn av den företags generella strategi.” 

så var alla problem i behov av likartade informationsflöden. Det vill säga att informations-

flödena har liknande egenskaper. Exempelvis har företag som genomför omvärldsanalyser 

likartade informationsflöden eftersom de samlar in information om kunder, konkurrenter, 

trender,  ny teknik och om branschen i stort. Däremot är det informationens innehåll som 

skiljer sig åt. Informationsflödena synliggjordes i de sammanhang som konsulterna utförde 

omvärldsanalyser och för dessa analyser har de olika insamlingsmetodiker, men de studerar 

i huvudsak likartade faktorer som  

 Kunder, konkurrenter, marknad, trender, branschen, ny teknik.  

Vad som i sammanhanget bör förtydligas är de faktum att konsulter vet var de ska leta efter 

relevant information. Med detta som grund är det externa informationsflödet inom det stra-

tegiska tjänsteområdet att betrakta som stabilt då det finns ett kontinuerligt flöde av om-

världsinformation in i organisationen. Däremot är det informationen i sig som är dynamisk 

och som initierar ett nytt flöde internt med verksamhetsrelevant information.  

Samtidigt är det externa informationsflödet är att betrakta som ostabilt om företagen  inte 

vet var i omvärlden de ska leta efter relevant information. Då påverkas både flödet och in-

nehållet i informationen, som i sin tur påverkar det interna informationsflödet som innehål-

ler information om förändringsbehoven. Informationen som samlas in från omvärlden, 

struktureras och används som underlag för utformning av visioner, strategier och mål. En 

strategi bryts ner till mål och planer exempelvis affärsplaner och handlingsplaner. Vilket 

kan ses som ett strukturerat internt informationsflöde. Däremot är det innehållet i informa-

tionen som förändras. Strategiskt fattade beslut kan ses som en ”trigger” för handling i öv-

rig verksamhet.  

Inom detta strukturerade informationsflöde återfinns också ett strukturerat återkopplings-

flöde från organisation till ledning. Då det enligt empirin var möjligt att fastställa om kun-

den behov var tillfredsställt eller inte i kvantitativa termer. Således är återkopplingsflödet 

att betrakta som stabilt men informationen som återkopplas är dynamisk.  Om ett företag 
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hade som strategi att träda in på en ny marknad, genererades exempelvis kvantitativ infor-

mation om ökad kundtillströmning. Vilket därmed visade om det var en lyckad strategi el-

ler inte.  

5.1.2 Omstrukturerade informationsflöden 

Det omstrukturerade informationsflödet som varit möjligt att identifiera utgår tjänsteområ-

dena organisation och IT. Benämningen av flödet ligger i att det är informationsflödena 

som förändras om strategiska beslut påverkar organiseringen av en verksamhets olika akti-

viteter eller IT-stöd. Att det skapas ett behov av att organisera om processer/aktiviteter på 

grund av att strategiskt fattade beslut.  

Det är informationsflödena i processerna som utsätts för en förändring. Informationsflödena 

inom tjänsteområdet organisation är stabila tills de att det sker en förändring i det strategis-

ka informationsinnehållet. Exempelvis kan ett företags omvärldsanalyser generera informa-

tion som påverkar hur företaget arbetar idag. Det kan komma in kundklagomål om sena le-

veranser. För att komma på rätsida med problemet kan olika aktiviteter behöva förändras. 

För att förtydliga ovan berättade en konsult inom tjänsteområdet organisation, att en kund 

kontaktade de för denne ville ISO 9001 certifiera sig. Detta för att säkerställa och upprätt-

hålla en hög kvalité i produktutvecklingsprocessen. En ISO certifiering enligt respondenten 

är  

”Förenat med ett kvalitetsledningssystem. Eftersom ett kvalitetsled-

ningssystem ska styra och stötta verksamheten på ett bra sätt så att man 

uppnår tydlighet i roller, ansvar och  arbetssätt, -det ska vara en hjälp i 

vardagen”.  

Utifrån ett informationslogistiskt perspektiv, innebär kundens ISO certifiering att ett nytt 

informationsflöde uppstår. Eftersom en sådan certifiering innebär en implementering av ett 

kvalitetsledningssystem. Dessutom initieras ett förändringsprojekt för såväl det strategiska 

tjänsteområdet som det organisatoriska och IT. Då en ISO certifiering innebär en föränd-

ring i både roller, ansvar och arbetssätt samtidigt som det innebär en förändring i verksam-

hetens IT struktur då det införs ett nytt system. Resultatet blir att informationsflöden 

kommer att behöva struktureras om och designas i och med att ett nytt flöde tillkommit. 

Vidare tillkommer också en ny typ av information som är i behov av att lagras i verksam-

heten.  

Det omstrukturerande informationsflödet innefattas egentligen inte av någon dynamisk in-

formation. Eftersom en aktivitet är beroende av fast information, exempelvis kundorder-

nummer, faktura nummer, artikelnummer på ingående komponenter vid produktframstäl-

lande. Inte heller förändras själva informationen i tjänsteområdet IT. Därför att den infor-

mation som finns i verksamheten ska återfinnas i IT-stöden exempelvis: artikelnummer 

och kundnummer. Vad som däremot förändras är flödet av information, då behoven i verk-

samheten förändras.  Eftersom om det i verksamheten skulle uppstå kvalitetsbrister är det 

information som genererar en handling för åtgärdande av problem. Samtidigt kan nya kva-

litetsbrister uppstå, vilket visar att informationen i sig är dynamisk. Likaså om det uppstår 

strul i processen påverkas organisationens leveranstid. Vilket också kan ses som dynamisk 
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information. Således är även informationen ut till kund och dynamiskt, vilket resulterar i 

att tillfälliga flöden uppstår och hamnar under kategorin omstrukturerade. Därför att flöde-

na av information ges en annan struktur.  

5.1.3 Ostrukturerade informationsflöden 

Ostrukturerade informationsflöden utgörs av flöden som inte är möjliga att verbalisera, utan 

som kommer till uttryck genom observation. Vilka således inte är stabila. Olika personer 

kan landa i olika uppfattningar utifrån en och samma observation. Detta är kopplat till ob-

servatörens kunskaper och erfarenheter då de vet vad de ska leta efter.  

På samma sätt som konsulterna vet var de ska leta efter extern information, så har de kun-

skap om vilken intern information de är i behov av. Ett ostrukturerat informationsflöde är 

svårt att hantera eftersom det är inbäddat i processerna och knutet till enskilda personer i 

processen. Då kan någon undra hur det var möjligt att identifiera ett sådant flöde? I studiens 

empiriska underlag som samlades in från konsulterna kompletterade de sin egen förståelse 

genom att observera processer, aktiviteter och överlämningar inom processerna. Det vill 

säga att de studerade styrningen av processen, ekonomiska siffror, budgetar, checklistor, ru-

tiner och mallar, vem som gör vad, vad är nästkommande aktivitet. kvalitetskontroller och 

flaskhalsar i processen.  

Det svåra med detta informationsflöde är att få information om vad det är konsulterna mer 

ingående studerar. Det är möjligt att dra egna slutsatser, samtidigt resulterar detta endast i 

spekulationer. Eftersom det inte gjordes någon uppföljning av detta vid de olika intervjutill-

fällena kommer detta informationsflöde inte att behandlas närmare eftersom det saknas ett 

tillräckligt empiriskt underlag. Vad som dock är av betydelse är att skapa en medvetenhet 

om att det även existerar ett ostrukturerat informationsflöde i organisationer.  

5.2 Sammanfattning av empirianalysen 

Sammanfattningsvis har det varit möjligt att identifiera att det finns 

 Strukturerade, omstrukturerade och ostrukturerade informationsflöden. 

 Dynamisk och stabil information. 

Figuren på nästkommande sida (46) synliggör de olika karaktäristiska informationsflödena 

samt den information som inom ramen för denna studie är dynamisk respektive stabil.  
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Fig.4. olika karaktäristiska informationsflöden, egen referens 

 

Vad  bilden synliggör är  

1. Strukturerat informationsflöde från omgivningen till tjänsteområdet strategi. Detta 

informationsflöde innehåller dynamisk information. Som beroende på omgivningen 

ger uttryck för organisationens och IT:s förändringsbehov. Eftersom insamlad in-

formation från omvärlden sätts in i ett verksamhetsrelevant sammanhang inom 

tjänsteområdet strategi och formulerar de krav som ställs på organisationen som 

helhet.  

2. Strukturerat informationsflöde från tjänsteområdet Strategi till organisation och IT. 

Flödet innehåller dynamisk information. Eftersom de krav som förmedlas till orga-

nisationen och IT förändras i de fall omvärlden förändras. 

3. Omstrukturerade informationsflöden från tjänsteområdet organisation till IT. Flödet 

innehåller stabil information, det vill säga artikelnummer, kundnummer etc.  

4. Ostrukturerade informationsflöden, från tjänsteområdet organisation till IT återfinns 

i själva processen. Det är den information som konsulterna genom observation får 

en ökad förståelse. Som IT är beroende av för att rätt information ska nå rätt person 

i rätt tid.  

Figuren på nästföljande sida (47) visar att informationen som konsulterna inom tjänsteom-

rådet strategi samlar in från omvärlden och när den sätt i ett verksamhetsrelevant samman-

hang blir till krav som formuleras i diverse styrande dokument. Dessa krav skapar i sin tur 

ett behov i organisationen som blir i behov av ledning, styrning, information, resurser och 

relevant IT-stöd för att kunna uppfylla kraven. För att verksamheten som helhet ska kunna 

uppfylla omgivningens efterfrågan behöver IT täcka användarens informationsbehov.  
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Fig. 5 Generering av egenskaper och  kategorier utifrån identifierad kärnvariabel, egen referens 

5.3 Informationslogistiska problem i FoU & Empiri 

Forskarna Haftor och Kajtazi (2009) har identifierat vad IL innefattas av. Vilket följande 

figur synliggör,  

Fig 6. The identified IL-research is categorized into 10 directions, due to their adressed research –object. 

 (Haftor, Kajtazi, 2009. page 20) An explorative study of Information Logistic. 
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Med utgångspunkt Haftor och Kajtazi (2009) identifierade kategorier har det varit möjligt 

att finna samband mellan vad författarna identifierat och studiens empiriska underlag. In-

ledningsvis är det möjligt att kategorisera in konsulternas roll i ett förändringsarbete i  Haf-

tor och Kajtazi (2009) punkt 6, - Outsourced information handling, då organisationerna un-

der förändringsarbetet överlåter informationshanteringen till konsulter. Vilket är att betrakta 

som ett informationslogistiskt problem därför att det enligt forskarna är kategoriserat inom 

ramen för informationslogistik.  

Ett annat problemområde som kommer till uttryck i empirin är att informationen hålls sepa-

rerad från användarens informationsbehov. Vilket är att betrakta som ett informationslogis-

tiskt problem då det motsvarar Haftor och Kajtazi (2009) kategori nummer 3, - The user - 

demand information supply. Det finns med andra ord inga tydliga flöden av information ut-

ifrån användarnas behov.  Ett exempel som kom till uttryck empirin var följande,  

”Vi har så mycket information i rutiner, policys, blanketter, mallar, 

checklistor och beskrivna arbetssätt som uttrycker hur vi vill att vårt fö-

retag ska bedriva sin verksamhet” 

Svårigheten i ovan problem enligt konsulten var att medarbetarna inte gör som det var tänkt 

vilket gav upphov till att problem och friktioner uppstod. Om samma problematik betraktas 

utifrån forskarna Buscher och Dinter (2008) är problematiken relaterad till designfaktorer 

av informationsflöde, det vill säga 

 Excellence in information supply. 

 Integration of analytic information and process execution.  

 

Författarna Buscher och Dinter (2008) har ett processorienterat perspektiv på IL vars syfte 

är att förbättra verksamheters operationella - och ledningsprocesser och då genom att inne-

sluta analytisk information och/eller analyskapaciteter i processutförandet. Detta är ett an-

nat perspektiv som visar varför användarna inte gjorde som det var tänkt. Således faller det-

ta empiriska problemområde in under kategori nummer 10, - Process improvement via in-

formation flow.  

Ett organisatoriskt förändringsprojekt innebär utifrån insamlad empiri en organisering av 

processer och människor. Detta för att personal på ett riktigt sätt ska kunna ta sig an föränd-

ringarna och genomföra de i företaget för att i slutändan nå uppsatta mål. Detta täcks in i 

Haftor och Kajtazi (2009) punkt nummer 8, - Work - flow modelling, det vill säga en mo-

dellering av arbetsflöden. Ett annat scenario som en av respondenterna inom tjänsteområdet 

organisation framhöll var att  

”Den vanligaste problematiken är förmodligen att man har all information 

på papper såsom affärsplaner, mål och budgetar men man lyckas inte nå ut 

med det, vilket i praktiken innebär att processen inte fungerar”. 

Detta bristande informationsflöde faller under punkt 4, - Efficiency of information flow, då 

informationen inte når ut vilket påverkar informationsflödet. Därmed är även detta att be-

trakta som ett informationslogistiskt problem. Ett empiriskt problem som faller under 
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punkt 5, - Cross- functional supply of analytical information, är som några konsulter inom 

tjänsteområdet IT uttryckte,  

”Svårigheten med att identifiera och fånga in en korrekt kravbild ligger i 

att olika delar av verksamheten har olika krav. Respondenten menade att 

”Ledningen vill ha information på tvären och medarbetarna på längden”. 

Ovan faller under punkt 5 därför att det visar på ett upplevt problem inom tjänsteområdet IT 

att behoven är olika på olika nivåer i verksamheten. Således faller även detta inom ramen 

för vad som är att betrakta som ett informationslogistiskt problem. När det avser Haftor och 

Kajtazi (2009) punkt nummer 1,- Local distribution of information handlar om att 

”Utveckla affärsplaner….Därför att affärsplanerna ligger till grund för 

företagets långsiktiga utveckling.. utan affärsplaner har företag  svårt att 

existera, man vet inte varför man existerar, man vet inte vart man är på 

väg, man vet inte varför man är på väg dit man är på väg” 

Detta är att betrakta som ett problemområde. Därför att ovan citat är ett behov 

som en kund ger uttryck för. Detta är ett problem för det påverkar den övriga 

verksamhet. Med utgångspunkt i vad forskarna Haftor och Kajtazi (2009) har 

identifierat om vad IL innefattas av. Har en egen kategorisering upprättats ut-

ifrån deras identifierade områden i följande bild.  

 

Fig 7.  En identifiering av informationslogistiska problem utifrån empirin, egen referens 

 

En reflektion i sammanhanget är att det brister i helhetsbilden med utgångspunkt i ett be-

hovsorienterat perspektiv. Sammanfattningsvis är det behovet av att förändra flödet av in-
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formation som karaktäriserar informationslogistiska problem därför att information blir 

bristfälligt koordinerad om utvecklingen av IT inte samordnas med dess användare, och då 

med utgångspunkt i dennes informationsbehov. Av den orsaken att att det är användarens 

informationsbehov inom tjänsteområdet organisation som förändrades över tid, inte infor-

mationen i sig.  

Däremot var det informationen i sig som förändrades över tiden inom tjänsteområdet stra-

tegi och inte flödet av information och IT:s roll i sammanhanget är att stödja informations-

flödena. Vad detta visar på är behovet av ett flexibelt IT-stöd. Det ideala vore att IT stödjer 

informationsflödena såväl innan förändring, som under och efter förändring. Men är det 

möjligt att utveckla en sådant flexibelt IT-stöd utan att en röra av IT system uppstår?  Det 

kan vara möjligt om man har kunskap om vilka informationsflöden som kan komma att 

förändras över tid.  

5.3.1 FoU Vs denna studie, en reflektion 

Vad som skiljer tidigare forskning från denna studie är i första hand de olika syftena som 

respektive undersökning är genomförd inom. Utgångspunkten i denna studie är IL inom 

förändringsarbeten. Medan forskningen tar ett informationslogistisk perspektiv på stabila 

organisationer och informationsflöden. Eftersom forskningen framhåller att rätt information 

ska nå rätt person i rätt tid. Vidare har forskningen om IL i huvudsak ett tekniskt perspektiv 

vilket också författarna Dinter och Winter (2009) riktade uppmärksamhet mot. Vad dessa 

forskare i sin studie hade identifierat vad att förändringsarbeten och en organisations af-

färsbehov hade tilldelats en låg uppmärksamhet, vilket jag ställer mig frågande till eftersom 

denna studie synliggör just det motsatta. Det borde riktas än mer fokus mot just dessa två 

områden så denna studies empiriska underlag ger uttryck för att organisationer är dynamis-

ka då de påverkas av sin omgivning i den utsträckning att förändringsarbeten initieras och 

affärsbehoven förändras vilket resulterar i förändrade (interna/externa) informations- och 

informationsflödesförhållanden  

Om det råder osäkerhet kring informationen som finns i verksamheten, vad innebär det för 

informationsflödena i verksamheten? Hur påverkas mottagaren av informationen om det 

råder en osäkerhet kring den? Är det möjligt att följa upp ett informationsflöde och vem bär 

ansvar över ett informationsflöde? Att följa upp ett informationsflöde är säkert genomför-

bart. För det är kopplat till den information som en process är i behov av. Med andra ord 

kan en utvärdering genomföras som handlar om att besvara fråga – Blev det som det var 

tänkt? Men vem bär ansvar över ett informationsflöde? Är det personerna i processen? Är 

det cheferna över de olika avdelningarna  som bär ansvar över del av informationsflödet fö-

rekommer inom deras verksamhet? Eller är det ledningen?  

En annan reflektion är om det möjligen går att bygga upp eller strukturera en statisk infor-

mationsstruktur när den ges i så många olika former och sammanhang? Framförallt när 

denna studie visar att det är informationen som förändras å ena sidan och flödet av informa-

tion å andra sidan. Här går också forskningen emot och då på grund av det starka teknikfo-

kus, som primärt är inriktat på data warehouse, business intelligence. Data warehouse är ut-

ifrån mitt perspektiv ett sätt att lagra mängder av information och Business intelligence 

handlar om olika verktyg för att utvinna relevant information ur dessa datamängder. Dessa 
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delar innefattas av den information som distribueras i flödet av information. Det kanske är 

möjligt att strukturera upp en struktur av dynamiska informationsflöden som synliggörs i 

realtid genom intelligenta verktyg. Genom att synliggöra dessa dynamiska informationsflö-

den är det också möjligt att behandla informationsflöden som en virtuell resurs.  Kontentan 

är att det behövs mer fokus på flödet av information. Samtidigt är det av relevans att visa på 

min medvetenhet om att denna studies identifierade problem som är att betrakta som IL 

också är problem som är specifika för respektive tjänsteområde. Anledningen till att de är 

klassificerade som IL är att problemen påverkar informationsflödena i en verksamhet som 

helhet. 
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6 Diskussion  

Studiens empiriska underlag ger uttryck åt att organisationer är dynamiska därför att om-

världen alltid förändras och påverkar organisationer. Eftersom förutsättningar ändras med 

nya idéer och möjligheter i ny teknik.  

Tidigare forskning inom IL utgår från att informationsbehoven  och således informations-

flödena i verksamheten är givna och det handlar om att lösa det på bästa sätt.  Devisen om 

att rätt information ska nå rätt person i rätt tid, präglar IL och detta speglar också en bild av 

att problemet handlar om att lösa uppgiften och förenkla ett komplext fenomen för att erhål-

la en förståelse för att det snarare handlar om att identifiera informationsflödenas föränder-

liga karaktär. IL borde fokusera på att skapa informationsflöden som säkerställer att man 

vet att man gör rätt saker, i rätt tid och att rätt personer är involverade.  Behovet av IL inom 

ett förändringsarbete ligger i att identifiera vilka informationsflöden som kan komma att 

påverkas i ett förändringsarbete. Vad denna studie visar är att informationslogistik i ett för-

ändringsarbete går emot devisen om att rätt information ska nå rätt person i rätt tid därför 

att enligt devisen är informationsflödena givna medan man i ett förändringsprojekt söker 

svar på vilken information är rätt? Vem är det som ska ha informationen och varför? När 

ska informationen nå användaren? Och så vidare.  

Med utgångspunkt i identifierad kärnvariabel som var informationsflöden, synliggör denna 

variabel vilket förhållande de underordnade kategorierna har till varandra. Det är informa-

tionsflödena som binder samman tjänsteområdena och som skapar en helhet. Samtidigt 

finns ett ömsesidigt beroende mellan respektive kategori vilket varit möjligt att identifiera i 

studiens analysavsnitt. Detta genom respektive områdes egenskaper som påverkar flödet av 

information. Tjänsteområdet strategi är beroende av ett externt informationsflöde och in-

formationen som detta flöde genererar är dynamiskt och påverkar de dokument som fram-

ställs som i sin tur är av relevans för tjänsteområdena organisation och IT.  

Organisationens uppgift är att förverkliga de mål, strategier och planer som framställs inom 

det strategiska tjänsteområdet. För att kunna förverkliga dessa beslut kan processer och ak-

tiviteter komma att förändras vilket genererar förändrade informationsflöden där IT:s upp-

gift är att stödja dessa flöden av information. Tjänsteområdet IT är i behov av att ta del av 

strategiskt fattade beslut i rätt tid för att i ett tidigt stadium kunna hantera de eventuella för-

ändringar som påverkar verksamhetens IT-stöd, och informationsflöden. Men vad som i 

sammanhanget inte uttrycks är IT:s roll att stödja dessa förändrade informationsflöden un-

der själva förändringsprocessen.  

Ett förändringsarbete som initieras strategiskt påverkar det organisatoriska tjänsteområdet 

som ska organisera sitt arbete för att införliva beslutade strategier och mål. Även tjänsteom-

rådet IT påverkas eftersom IT ska stödja det förändrade informationsflödet. Men vad hän-

der med informationsflödet under själva förändringsprocessen? Om IT:s roll är att stödja 

verksamheten på olika nivåer finns det behov av att utveckla ett än mer flexibelt IT- stöd 

eftersom organisationer till sin karaktär inte är stabila utan dynamiska över tiden. Detta 

framgick tydligt inom det strategiska tjänsteområdet där företag bevakar sin omvärld dagli-

gen och mer omfattande omvärldsanalyser görs en gång om året eller en gång vart tredje år. 

Med andra ord kan förändringsprocesser initieras en gång om året eller en gång vart tredje 
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år. I sammanhanget är det av betydelse att betona att utvecklingsprojekt inom IT, kan pågå 

upp till 1-2 år.  

För att underlätta IT:s roll i förändringsprocessen behöver organisationer identifiera vilka 

informationsflöden  som i en verksamhet är stabila och dynamiska. Detta för att IT även 

ska stödja verksamheter under förändringsprocessen. Vissa informationsflöden som varit 

möjliga att identifiera i denna studie är av mer stabil karaktär än andra. Det strategiska 

tjänsteområdet är beroende av att informationsflöde från omvärlden. Vilket kan klassifice-

ras som ett stabilt/strukturerat flöde. Däremot är det informationen i detta flöde som föränd-

ras, vilket visar att mottagaren i detta flöde behöver kunskap om hur informationen kan 

hanteras. Informationen som bearbetas inom det strategiska tjänsteområdet, distribueras i 

ett stabilt flöde till det organisatoriska tjänsteområdet, genom olika typer av dokument. 

Däremot är informationen i detta flödet också dynamisk. Mottagaren av detta flöde är i be-

hov av att kunna förstå vad dessa strategiskt fattade och förmedlade beslut innebär.  

Alla tre områden strategi, organisation och IT skapar tillsammans en helhet genom infor-

mationsflödena då det är dessa flöden av information som förenar organisationens delar. In-

formationsflödena möjliggör också för en anpassning av individer och deras arbetsuppgifter 

i processerna genom att tillgängliggöra den information de är i behov av för att genomföra 

sitt dagliga arbete. De problem som är att betrakta som informationslogistiska är när an-

vändarens informationsbehov inte är tillfredssällande eftersom ett informationsflöde påver-

kar hur effektivt en aktivitet eller en process kan genomföras. Behovet av IL ligger i att ut-

forma informationsflöden så att användare med stöd av IT kan utvinna relevant information 

för att skapa största möjliga affärs- och verksamhetsnytta. 

Ett problem som är att betrakta som strategiskt i sammanhanget är att det råder bristande 

kunskap om informationsflödenas betydelse för en organisation som helhet. Däremot ligger 

betoningen i själva informationen, inte hur den förmedlas och vem den förmedlas till och 

varför. Det är i och för sig inte till en nackdel att man fokuserar på informationen i sig.  

Samtidigt är det lika viktigt att fokusera på hur informationen distribueras och tillgänglig-

görs och till vem.   

Informationsflödena påverkar företagens möjlighet att utnyttja information som man lägger 

stor vikt vid. Informationsflöden bör behandlas och tilldelas ett större värde än vad det har 

idag och då genom att betrakta informationen som en resurs, som en deltagare. Då möjlig-

görs bland annat ett högre kapacitetsutnyttjande av människorna eftersom dessa har tillgång 

till information, genom flöden som IT ska stödja.  
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7 Slutsats 

Studiens syfte är att är att identifiera informationslogistiska problem och behov med ut-

gångspunkt i förändringsprojekt inom strategi, organisation och IT.  

De informationslogistiska problem som identifierats tyder samtliga på att det brister i in-

formationsflödena vilket behandlades i punkt 5.3. Följande punkter visar på de problem 

som är att betrakta som informationslogistiska.  

 Utveckla affärsplaner. 

 Informationen är separerad från användarens behov. 

 Man lyckas inte nå ut med informationen som finns på papper. 

 Ledningen vill ha information på tvären och medarbetarna på längden. 

 Konsulter tar över informationshanteringen.  

 Organisering av processer och människor. 

 Informationen hålls separerad och påverkar processutförandet. 

 

Denna studie synliggör ett mer aktuellt perspektiv på informationslogistisk och att det vi 

behöver förstå handlar om att det existerar olika typer av informationsflöden med olika ka-

raktäristiker.  Det är i och för sig ingen nyhet, andra har tidigare talar om vertikala och ho-

risontella informationsflöden.  Men vad denna studie visar är att det finns olika karaktäris-

tiska informationsflöden nämligen,  

 Strukturerade. 

 Omstrukturerade. 

 Ostrukturerade.  

 

Dessa olika karaktäristiska Informationsflöden förenar verksamhetens delar (strategi, orga-

nisation och IT) till en integrerad helhet. Eftersom informationsflödena synliggör samban-

den mellan företagets affärs- och verksamhetsprocesser där IT: s roll är stödja dessa tre oli-

ka karaktäristika informationsflöden. För att skapa samordning och samverkan i verksam-

heten som helhet.  

Genom att identifiera dessa karaktäristiska informationsflöden är det möjligt att skapa in-

formationsflöden så att största möjliga affärs- och verksamhetsnytta kan utvinnas ur infor-

mation med stöd av IT.  Genom att förstå vilken information som behövs, formas sedan in-

formationsflöden som ska förse rätt person med rätt information i rätt tid.  

Informationslogistiska behov handlar om att hantera dynamiska informationsflöden samt att 

identifiera och hantera den förändrade informationens betydelse för verksamheten som hel-

het. De olika karaktäristiska informationsflödena som identifieras är olika för olika verk-

samheter.   
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Informationslogistik är i behov av att hanteras på en annan nivå än vad forskningen inom 

ämnet hittills gjort. Det handlar om att gå djupare in och titta på flödena och att hantera 

dessa utifrån förändrade behov. Samtidigt visade empirin att organisationer är dynamiska 

då omgivningen påverkar eller rent av styr hur en organisation ska agera. Om då delar av en 

organisation är dynamisk och förändras över tiden påverkas informationsflödena. Men för 

att hantera informationsflödena behövs en förståelse för hur verksamheten som helhet fun-

gerar.  

Denna studie visar på behovet av att identifiera och hantera olika karaktäristiska informa-

tionsflöden och sammanfattningsvis är det möjligt att dra slutsatsen att vid förändringsarbe-

ten, är behovet av att kunna kategorisera informationsflöden av betydelse. Informationsflö-

desanalyser behövs för att säkerställa att rätt information når rätt person. Om det råder osä-

kerhet kring informationen som ska förmedlas från en plats, ger detta en osäkerhet på den 

mottagande platsen i verksamheten. Vilket resulterar i osäkra processer. I dessa olika in-

formationsflöden finns det information som antingen är dynamisk eller stabil. De flöden 

som är av en strukturerad och således stabil karaktär kan IT stödja över en längre tid. Me-

dan de andra informationsflödena inte är möjliga att standardisera därför att vid förändring 

är det behovet som styr.  

IT betraktas som en lösning, när de organisatoriska förändringarna är genomförda och med 

utgångspunkt i vad denna studie visar kan IT aldrig betraktas som en slutprodukt. Eftersom 

delar av en organisation är mer dynamisk. Det borde då vara rimligt att börja söka efter lös-

ningar som stödjer dessa karaktäristiska informationsflöden eftersom informationslogistik i 

ett förändringsarbete går emot devisen om att rätt information ska nå rätt person i rätt tid 

därför att enligt devisen är informationsflödena givna medan man i ett förändringsprojekt 

söker svar på vilken information är rätt? Vem är det som ska ha informationen och varför? 

När ska informationen nå användaren? Och så vidare. 

Studiens hypotes är att IT kan stödja stabila informationsflöden men IT kan inte stödja dy-

namiska flöden. Därför att det måste till konsultroll som ger alternativ och sätt att hantera 

informationsflödena.  

Så när informationslogistik är svaret, är frågan vilka informationsflöden det är som får Er 

verksamhet att fungera?  
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8 Vidare forskning  

Likt denna studie behöver forskningen än mer djupgående studera informationsflödena i en 

verksamhet. För är det möjligt att säkerställa informationsflöden om man inte har kunskap 

om flödenas karaktäristik?  IL innefattas av tre olika beskrivningssätt och alla tre behövs 

för att man ska få en fullständig uppfattning. Därför att samtliga uttryckssätt grundar sig i 

en bakomliggande orsak och kommer till uttryck på olika sätt. Kan då IT, översätta detta 

tolkningsförfarandet så att en gemensam lägesbild förmedlas direkt? En fråga som också 

ställts i forskningen inom IL. En gemensam lägesbild är av betydelse såväl inom sjukvår-

den som Polisen, brandkåren som inom ett företag eller annan myndighet. För vad händer 

om det inte finns en gemensam lägesbild när sjukvårdspersonal ska vårda och behandla nå-

gon som uttrycker symptom eftersom det inte finns någon fastställd diagnos? Vad händer 

om ett företag inte har en gemensam lägesbild av vad det är de ska göra? Är det möjligt 

med en kollektiv förståelse om ett fenomen?  

Detta mer aktuella perspektiv som denna studie förmedlar på IL öppnar upp för följande 

frågeställningar  

 På vilket sätt kan IL understödja en lärande organisation?   

 Hur kan IT stödja ett föränderligt informationsflöde och vad krävs av 

organisationen?  
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Bilaga.Nr.1  

Intervjuunderlag till konsulter 

 

3. Skulle Ni inledningsvis vilja berätta Er roll på företaget och företagets roll i sam-

manhanget?  

4. Vad är det för problem kunden ger uttryck för när de tar kontakt med Er?  

a. Hur uttrycker sig kunden?  

b. När tar kunden kontakt?  

5. Hur fastställer Ni vad det är kunden behöver ha hjälp med?  

6. Hur tillfredsställer Ni kundens behov?  

7. Hur ser du på ordet informationslogistik? 

 

Vid behov av utförligare svar av respondenterna har de fått följdfrågor vilka inletts med föl-

jande;  

 Hur menar du. 

 Kan du utveckla. 

 Har du något exempel på. 

 Vad innebär. 

 Varför. 

 På vilket sätt. 
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Bilaga.Nr.2  

 

Intervjuunderlag till studenter  

 

 Om du i ögonblicket fick frågan - Vad är informationslogistik enligt dig?  Vad skul-

le du i korthet säga att det är. 
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