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Abstract: 
Almost all businesses are affected by the current trend of digitalization. To stay competitive, 

they need to find the right balance between innovation and exploitation. IT-investments could 

result in increased efficiency, as well as other competitive advantages. To be sure that the IT-

investments contributes to these expected advantages, the businesses should evaluate their IT-

investment. For the systems to continue to create value and to avoid the use of outdated 

systems, it’s also of major importance the IT-systems are assessed at a regular basis. 

  

The aim of this thesis is to investigate on what basis IT-investments are made, as well as what 

approaches organizations tend to adopt while valuating and evaluating their systems. The study 

was conducted through a qualitative method and the data-collection was made through semi-

structured interviews with respondents from 6 different businesses who occupied positions 

such as chief information officer, chief digital officer and project manager.  The part of 

empirics and analysis explains the results of the study and compares the empirical data with 

theory. 

  

The result of the study shows that IT-investments often are made to match the digitalization of 

society and that such investments are affected by factors such as competition and customer’s 

requests. The result also reveals that acquisition, through Business Case, often is made to 

decide whether the IT-investment should carry on or discontinue. Furthermore, the result shows 

that the work with system management often is conducted in a controlled and thoroughly way, 

but that the work with evaluation isn’t sufficiently comprehensive; which the businesses is 

aware of and wishes to do in greater extent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Digital transformation, Digitalization, IT, IT-solutions, IT-Investments, 

Maintenance, Information systems, Evaluation, Business Case, Assess, ROI, Requirement 

specification.  
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Sammanfattning 

I stort sett alla verksamheter påverkas av digitaliseringstrenden. För att förbli 

konkurrenskraftiga behöver verksamheter hitta rätt balans mellan att utforska, upptäcka och 

förverkliga. IT-investeringar kan resultera i ökad effektivitet, liksom andra konkurrensfördelar. 

För att säkerställa att IT-investeringarna bidrar till dessa förväntade fördelar behöver 

verksamheterna utvärdera dess IT-investeringar. För att systemen ska fortsätta bidra med nytta 

samt för att undvika användningen av föråldrade system är det även av vikt att IT-systemen 

värderas regelbundet. 

  

Studien syftar till att undersöka vilka grunder IT-investeringar görs på, samt vilka 

tillvägagångssätt verksamheter tillämpar för att värdera och utvärdera IT-investeringar. Studien 

bygger på en kvalitativ metod. Datainsamlingen har utförts genom semistrukturerade intervjuer 

med respondenter från sex olika verksamheter av varierande roller såsom CIO, CDO och 

projektledare. Empiri och analysavsnittet redogör för studiens resultat och jämför empiri med 

teori. 

  

Resultaten tydliggör att många IT-investeringar går att härleda ur samhällets digitala utveckling 

och att de påverkas av konkurrens och kundernas önskemål. Vidare visar även resultatet att 

Business Case ofta används för att besluta huruvida en IT-investering ska fortsätta eller inte. 

Resultatet pekar också på att verksamheterna värderar sina system genom systemförvaltning, 

vilket sker grundligt och regelbundet. Arbetet med utvärdering är däremot inte tillräckligt 

omfattande, något som verksamheterna är medvetna om och önskar göra i större utsträckning.  
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Förord 
 Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som deltagit i vår studie och bidragit med en 

insikt kring hur anskaffandet, värderingen och utvärderingen av IT-investeringar ser ut i 

praktiken.  

 

Vi vill även tacka vår handledare, Bim Fagerström- Kareld, Universitetslektor inom 

Akademin för information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan), för det stöd 

och den vägledning som vi fått under studiens gång.  

 

Vi önskar Er en trevlig läsning! 

 

Julia, Lucas & Isac 
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1 Inledning  

Digitaliseringen för med sig att människan går mot en ny tidsålder, den så kallade industri 4.0, 

en revolution lika stor som uppfinningen av ångmaskinen och elektriciteten (Svenskt 

Näringsliv, 2016). Från första början beskrevs digitaliseringen som omvandlingen av analog 

information till digital representation, idag beskrivs det även som en transformation till ett 

digitalt informationssamhälle (NE, 2019). En transformation som har påverkan på allt från 

teknik, kultur och ekonomi till sociala aspekter (Schaefer, Bjarnason, Andersson & Hansson 

2018).  

1.1 Bakgrund  

Digitalisering kan enklast förstås som ökningen av digitala teknologier såsom informations- 

och kommunikationsteknologier, något som för med sig en mängd möjligheter (Björkdahl, 

Wallin & Kronblad 2018). Vidare har digitaliseringen en permanent inverkan på ekonomi, 

system och människans liv samt samhället (Reddy & Reinartz 2017), och kan innebära fördelar 

såsom ökad försäljning, ökad produktivitet, innovation samt ett nytt sätt att interagera med 

kunder (Matt, Hess & Benlian 2015). Gale och Aron (2018) beskriver andra fördelar som 

digitalisering kan medföra, däribland utlovas mer effektiva värdekedjor, möjlighet att etablera 

sig på nya marknader och att kunna skapa mervärde. Dessa fördelar går däremot inte uppnå 

genom att bara lägga till mer teknologi i verksamheten, då det även är nödvändigt att 

verksamheterna förändrar sitt tänkande och beteende på en grundnivå för att kunna uppnå 

fördelarna som digitaliseringen bär med sig (Gale & Aron 2018).  

 

Företag har idag ett behov av digital teknologi och den ökade digitaliseringen har medfört att 

företag använder informationsteknik (IT) som ett verktyg för att digitalisera verksamheten 

(Tillväxtverket, 2017). IT ses som en en strategisk tillgång som har betydande roll för 

organisationers mål och affärsstrategier (Tillväxtverket, 2017). Att investera i IT är ett 

strategiskt drag som kan innebära att verksamheterna uppnår konkurrensfördelar samt 

förbättrad produktivitet (Powell 1992). För att uppnå fördelarna som IT-investeringar utlovar 

beskriver Berghout & Wee-Tan (2013) att upprättandet av ett Business Case är en viktig del 

vid anskaffning samt implementering av IT. Ett Business Case är ett beslutsunderlag som 

hjälper organisationer att peka mot vilken riktning de ska ta vid en investering (Shirey 2011). 

Investeringsunderlaget visar nytta i form av projektets lönsamhet och genomförbarhet på en 

övergripande nivå (Tonnquist 2018). 

 

För att undersöka huruvida en aktivitet, såsom en verksamhets satsningar på digitalisering, 

medför nytta så kan verksamheter utvärdera aktiviteten (Sandberg & Faugert 2016). 

Utvärdering är ett vanligt begrepp som används i många olika verksamheter samt inom 

forskning, där innebörden av begreppet varierar i olika sammanhang (Sandberg & Faugert 

2016). Definitionen som Sandberg och Faugert (2016) använder sig av är “en systematisk 

undersökning av en aktivitets värde och betydelse”, en definition som är snarlik de som 

förekommer i olika myndigheter och organisationer. Foss (2005) beskriver utvärderingen som 

en studie, designad och genomförd för att hjälpa till att bedöma en aktivitets värde, som en 

återblick med en bedömning på det värde och resultat. För att göra en strukturerad utvärdering 

används ofta en utvärderingsmodell, vilken väljs efter att ha kartlagt och besvarat ett antal 

frågor kring varför, vad och vilka-frågor (Sandberg & Faugert 2016). Enligt Sandberg och 

Faugert (2016) är mål- och effektutvärdering samt ekonomisk utvärdering exempel på 

utvärderingsmodeller. Valet av modell bestäms utifrån det syfte utvärderingen har, målet med 
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utvärderingen eller det problem som ska lösas (Foss 2005). En utvärdering kan utföras av en 

rad olika skäl, ofta genomförs utvärdering av en aktivitet, för att erhålla underlag för beslut om 

den ska få fortsätta eller upphöra (Sandberg & Faugert 2016).  

 

För att förstärka eller bibehålla ett systems fortsatta nytta samt förlänga dess livslängd kan 

verksamheter värdera dess IT-lösningar genom systemförvaltning (Brandt, Carlsson & Nilsson 

1998). Systemförvaltning innebär att kvalitetssäkra system, ett arbete som innebär att anpassa 

och förbättra system så de ger det stöd som verksamheterna behöver (Brandt 2004). System är 

i ständigt behov av att förändras och uppdateras, med detta som bakgrund beskriver Axelsson 

och Goldkuhl (1998) att systemförvaltning är något som sker oavbrutet i en verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Översikt över studiens fokusområden baserat på bakgrund 

1.2 Forskningsöversikt 

Forskningen pekar i riktning mot att utvärdering av IT-investeringar är problematiskt då 

verksamheter främst utvärderar investeringar sett till det finansiella perspektivet. Det 

finansiella perspektivet och kvantitativa uppskattningar ger indikationer på payback, vilket ska 

guida projektet och kan leda till förändringar av lösningens design, implementation och 

leverans (Al-Yaseen, Eldabi, Lees & Paul 2006). Detta perspektiv är vad som främst prioriteras 

vid utvärdering av IT-investeringar, där många chefer vill veta om investeringarna är 

ekonomiskt försvarbara. Däremot råder en osäkerhet kring hur effekterna ska mätas. 

Effektiviteten av IT-system är den andra formen av utvärdering, vilket sätter investeringen i 

relation till dess mål, vilket innebär att man ser till mätbara fördelar av systemet och att de 

möter kraven. Fler studier fokuserar däremot på de finansiella och kvantitativa 

uppskattningarna, det vill säga de tidiga stegen av utvecklingen (Al-Yaseen et al. 2006). 
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Problemet är att det finns brister i tekniker som ska mäta effektiviteten av IT-system vilket 

innebär att många avstår från detta (Al-Yaseen et al. 2006).  

 

Det är inte bara effektmätningen av IT-investeringar som är bristfällig, utan forskningen visar 

att det är få som överhuvudtaget använder sig av strikta metoder för att utvärdera de effekter 

som uppkommer genom en IT-investering (Chou, Chou & Tzeng 2016). Trots detta så är det 

viktigt att utvärdera av flera olika anledningar. En av dessa anledningar är att IT-investeringar 

kostar enorma summor och är en stor satsning för en verksamhet, därmed är det viktigt att 

utvärdera satsningen (Chou, Chou & Tzeng 2016). Vidare är det viktigt att utvärdera satsningen 

för att minska den osäkerhet som råder kring investeringens avkastning. Utvärdering är även 

ett viktigt tillvägagångssätt för kontroll och hantering sam kan ge bra återkoppling och förse 

chefer med viktig information som skapar förståelse. Detta kan hjälpa till med planering, 

diagnos, jämförelse och prioritering (Chou, Chou & Tzeng 2016). IT-investeringar innebär 

stora kostnader och en osäkerhet gällande avkastningen, men många verksamheter vågar inte 

avstå från att investera då lösningarna kan innebära en förbättrad effektivitet och 

konkurrensfördelar (Chou, Chou & Tzeng 2016). 

 

Det råder även en problematik gällande hur utvärderingsmetoder ska användas då flera olika 

modeller krävs för ett bra resultat, men samtidigt används olika utvärderingsmetoder utan några 

kopplingar till varandra (Lefley 2013). Lefley (2013) förklarar en problematik med att 

utvärdera IT-investeringar då traditionella ekonomiska modeller är otillräckliga. Många 

organisationer använder sig av finansiella mätningar som utvärderingsmetoder, men 

organisationer använder sig av flera olika tekniker än vad som gjordes förr och dessa används 

utan samstämmighet gällande hur de kombineras (Lefley 2013). Det framkommer även att det 

är olämpligt att bara använda sig av individuella utvärderingsmetoder, det behövs en blandning 

som har delar av ekonomisk och strategiska dimensioner (Lefley 2013). 

 

Det finns många fördelar att erhålla av IT-investeringar men verksamheter gör ändå 

investeringarna utan klara beslutsunderlag samt utan att veta vad investeringen kommer att 

tillföra verksamheten (Khallaf 2012). Khallaf (2012) betonar IT-investeringarnas potential att 

effektivisera affärsprocesser samt ge konkurrensfördelar. Dock beskriver Powell (1992) att det 

är svårt att identifiera och kvantifiera de fördelar som investeringen faktiskt skapar, därmed är 

investeringar inom IT svårare investeringsbeslut än andra. De mätbara (Tangibles) fördelar 

som IT-investeringarna kan bidra till, som kostnadsminskningar, är mycket lättare att mäta än 

de icke-mätbara (Intangibles) fördelarna, såsom bättre beslut och delad förståelse. De 

finansiella modellerna är inte byggda för att fånga upp icke-mätbara fördelar (Khallaf 2012). 

Khallaf (2012) förklarar att detta resulterar i IT-investeringar som enbart görs på antaganden 

om att de kommer förbättra verksamhetens effektivitet och dess processer. Detta anses som 

problematiskt då det innebär att organisationer investerar stora summor pengar på IT-satsningar 

utan att ha övertygande bevis gällande verklig påverkan på verksamheten (Khallaf 2012). De 

stora summor pengar som läggs på IT-investeringar i relation till de bristande bevisen gällande 

investeringarnas påverkan på verksamheten ställer höga krav på chefer och andra 

nyckelpersoner, då de måste förklara hur de olika IT-investeringarna faktiskt kan bidra till 

verksamhetens prestanda (Khallaf 2012). 

 

Forskningen lyfter fram att organisationer tvingas att investera i nya teknologier för att möta 

marknadens konkurrenskraftighet och att värdet av investeringarna är svåridentifierade. 

Organisationers tvång på IT-investeringar har resulterat i att IT ses som en strategisk 

investering (Chaysin, Daengdej & Tangjitprom 2016). De ökade kraven på 

konkurrenskraftighet resulterar i att det är viktigt att IT-lösningarna även levererar värde och 
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att det i sammanhanget därför är viktigt att utvärdera IT-lösningarna (Sudirman, Govindaraju 

& Pratiwi 2014). Viktigt är också att undersöka hur individerna påverkas av den nya lösningen 

då det kan påverka effektiviteten (Sudirman, Govindaraju & Pratiwi 2014). Trots detta 

samband så finns det begränsade studier som ser till relationen mellan kvaliteten på lösningen 

samt vilka fördelar detta kan innebära på individnivå, såsom ökad produktivitet (Sudirman, 

Govindaraju & Pratiwi 2014).  

 

Den problematik som fortfarande kvarstår är vad det finns för konsekvenser med de satsningar 

på IT som organisationer tvingas att göra. Chaysin, Daengdej och Tangjutprom (2016) belyser 

IT-investeringars påföljder som något bekymmersamt då mätningen av konsekvenserna ses 

som något komplicerat. Det finns inte någon formell utvärderingsmetod eller mätning som 

skulle kunna standardiseras för IT-branschen (Chaysin, Daengdej & Tangjutprom 2016). 

1.3 Problemdiskussion 

Forskningen är enig om att det finns en problematik gällande de satsningar som görs inom IT-

investeringar, vilka går inom ramen för digitalisering (se avsnitt 1.2). Problematiken som 

belyses är att det läggs stora summor pengar på investeringar inom IT med motivationen att 

uppnå olika verksamhetsmässiga fördelar, men den faktiska nyttan med investeringen är ofta 

okänd. Anledningen till detta är bland annat den låga kunskapen kring utvärdering av 

investeringarna. Okunskapen visar sig också i att organisationer inte vet hur olika modeller och 

metoder för utvärdering ska kombineras men även att det behövs en blandning av ekonomiska 

och strategiska metoder. Vidare innebär även detta en osäkerhet kring huruvida investeringarna 

är ekonomiskt försvarbara eller inte samt stora investeringar som grundar sig i antaganden 

snarare än övertygande bevis. För att investeringarna ska kunna bidra till konkurrenskraftighet 

så är det nödvändigt att de faktiskt resulterar i de fördelar som utlovas. Dock är det svårt att 

identifiera de kostnader och fördelar som investeringarna bär med sig, därmed råder det en 

problematik i att urskilja det värde som investeringarna bidrar med. Vidare lyfter forskningen 

fram det finansiella utvärderingsperspektivet på investeringar som något mer förekommande, 

det vill säga att exempelvis se till vilken payback investeringen kan ge. Utöver finansiell 

utvärdering så finns även utvärdering av effekter, det vill säga de mätningar som först kan göras 

när det finns en slutprodukt. Denna typ av utvärdering kan vara problematisk då det är svårt att 

identifiera icke mätbara fördelar, vilket bland annat beror på avsaknad av verktyg för att utföra 

effektmätningar. I linje med detta visar forskningen på en osäkerhet gällande hur effekterna av 

IT-investeringarna ska mätas.  

1.4 Syfte  

Utifrån studerad litteratur framgår en problematik kring att verksamheter investerar i IT med 

argument att uppnå verksamhetsmässiga fördelar. IT-investeringens faktiska bidragande till 

verksamheten är inte högprioriterat då investeringarna inte utvärderas i så stor utsträckning. 

Om IT-investeringen utvärderas är det ofta begränsat till det finansiella perspektivet, vilket 

leder till att investeringens effekter inte uppmärksammas i samma omfattning. Utöver 

regelrätta utvärderingar finns även verksamheters löpande värdering i form av 

systemförvaltning. Med detta som utgångspunkt är studiens syfte att utforska och beskriva hur 

verksamheter arbetar med IT-investeringar. 
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1.5 Frågeställning 

Studien kommer baseras på följande frågeställningar:  

 

- På vilka grunder görs IT-investeringar? 

- Hur värderas och utvärderas IT-investeringar? 

1.6 Intressenter och avgränsning 

Uppsatsen är av intresse för alla de verksamheter som har gjort eller kommer att göra 

investeringar inom IT. Uppsatsens resultat, analys, diskussion och slutsats kan vara vägledande 

för olika verksamheter gällande hur de kan gå tillväga för att utvärdera eller värdera 

genomförda likväl som kommande investeringar. Uppsatsen kan också vara en ögonöppnare 

för de verksamheter som i dagsläget inte lägger några resurser på att värdera eller utvärdera IT-

satsningar. Studiens målgrupp är även studenter och forskare som har intressen vilka går i linje 

med studiens fokusområde. 

 

Studien avgränsar sig mot IT-investeringar gjorda av svenska verksamheter inom privat och 

offentlig sektor, där definitionen av IT-investeringar innebär investeringar i olika system och 

applikationer som gjorts för att gå mot en mer digitaliserad verksamhet och därigenom erhålla 

olika typer av verksamhetsmässiga fördelar.  

1.7 Disposition 

Avsnitt 1 - Inledning  

Detta inledande avsnitt lyfter fram en övergripande bild av IT-investeringar, värdering och 

utvärderingar under rubriken “Bakgrund”, vilket lägger grunden till det område som studeras. 

Vidare belyser forskningsöversikten en problematik inom detta område, som problematiseras 

och resulterar i ett syfte samt frågeställningar.  

 

Avsnitt 2 - Metod 

Avsnittet beskriver de metoder som tillämpats för att uppnå studiens syfte; 

informationssökning genom en litteraturstudie samt empirisk datainsamling genom 

semistrukturerade intervjuer. Följaktligen kommer studiens validitet och reliabilitet reflekteras 

över. 

 

Avsnitt 3 - Teori 

Följande avsnitt presenterar den teori som lägger grund för fortsatt studie. För en bättre insikt 

inom de områden som presenteras i problemdiskussionen kommer teoriavsnittet behandla 

anskaffning, beslutsunderlag, användning samt utvärdering. 

 

Avsnitt 4 - Empiri och analys 

Detta avsnitt presenterar empiriskt material som samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet redovisas i form av text och citat samlade under tematiseringar som 

identifierades vid analys av intervjudata. Vidare kommer det empiriska materialet analyseras i 

relation till teorin, vilket presenteras löpande efter varje tematisering. 

 

Avsnitt 5 - Diskussion 

Avsnittet diskuterar studiens resultat och metod. Resultatdiskussionen fokuserar på intressanta 

delar som analysen berört, i syfte att lägga grund för studiens slutsatser. Metoddiskussionen 

reflekterar över studiens metod. 
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Avsnitt 6 - Slutsats  

Avsnittet utgår från diskussionsavsnittet för att besvara studiens frågeställningar samt ge 

förslag på fortsatt forskning.  
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2 Metod 

 
Avsnittet beskriver de metoder som tillämpats för att uppnå studiens syfte; informationssökning 

genom en litteraturstudie samt empirisk datainsamling genom semistrukturerade intervjuer. 

Följaktligen kommer studiens validitet och reliabilitet reflekteras över.

 
 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Uppfattningar om förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen beskrivs 

utifrån deduktiv och induktiv ansats (Bryman 2011). Deduktiv ansats är det vanligaste 

angreppssättet vilket innebär att en hypotes utformas utifrån kunskap och teori om ett visst 

område, för att sedan bekräfta eller förkasta hypotesen utifrån insamlat resultat (Bryman 2011). 

Induktiv ansats innebär att det empiriska materialet samlas in först för att sedan låta teorierna 

bildas utifrån insamlad data (Jacobsen 2017).  

Genom att kombinera dessa ansatser så har studien istället följt en abduktiv inriktning. Den 

abduktiva ansatsen är ett alternativ till den induktiva och deduktiva ansatsen (Robson & 

McCartan 2016). Detta då det kan vara svårt att hålla sig fullt ut till den induktiva eller 

deduktiva ansatsen, ett mer pragmatiskt synsätt blir då den abduktiva ansatsen (Jacobsen 2017). 

Angreppssättet innebär istället en kontinuerlig växelverkan mellan teori och empiri, där ingen 

av delarna ska prioriteras mer än den andra. Det ska ses som en ständig och pågående process 

där resultatet kommer fram till nya reflektioner (Jacobsen 2017). För vår undersökning innebar 

detta att studiens inledande skede hade en deduktiv inriktning, detta då vi hade befintliga teorier 

som utgångspunkt för att upparbeta ett inledande teoriavsnitt samt intervjuguiden. Dock belös 

resultatet nya delar vilket resulterade i en abduktiv inriktning då teoriavsnittet kompletterades 

med mer information. I övrigt upprättas i regel en hypotes vid tillämpning av abduktiv ansats, 

något som denna studie gör avsteg ifrån.  

Små N-studier  
Undersökningens design har följt små-N-studier. Detta innebär att ett fåtal enheter valts ut där 

fokus ligger på ett specifikt fenomen medan kontexten tonas ned (Jacobsen 2017). Små N-

studier möjliggör därmed att fenomenen undersöks på djupet i verkliga sammanhang (Gouvea 

2017). Detta ansågs vara den mest lämpliga designen för att besvara frågeställningarna, vilka 

inriktar sig just mot att få en uppfattning om hur fenomenet anskaffning, värdering och 

utvärdering av IT-investeringar ser ut i olika verksamheter.  

2.2 Vetenskaplig metod 

Kvalitativa undersökningsmetoder är designade för att utforska och förklara varför ett fenomen 

inträffade på sättet det gjorde. Den stora skillnaden mellan en kvalitativ och kvantitativ är att 

den kvantitativa metoden fokuserar på siffror och den kvalitativa på text, det är text som fångar 

upp vad människor, sagt, gjort, tror eller har upplevt (Recker 2013). Kvalitativ data är något 

man tolkar och försöker förstå, de ord, text och handlingar som utgör den kvalitativa karaktären 

är i fokus (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Fördelarna med kvalitativ data är 

enligt Jacobsen (2017) att komma åt en närhet och relevans, då det går att komma nära 

respondenten för att få fram hens uppfattning genom egna ord samt få fram den “riktiga” 

förståelsen av ett speciellt fenomen eller situation.  
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I syfte att undersöka samt besvara studiens frågeställningar har därmed en kvalitativ 

datainsamlingsmetod använts för att, genom intervjuer, erhålla primärdata. Tillvägagångssättet 

har hjälpt studien samla tolkningsbar information från praktiken; något som ansågs nödvändigt 

för att besvara studiens frågeställningar. En kvantitativ datainsamlingsmetod hade inte givit 

samma närhet, och ansågs därmed inte kunna bidra med den riktiga förståelsen av fenomenet; 

anskaffning, värdering och utvärdering av IT-investeringar.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Primärdata 
All data som samlat information och upplysningar från personer eller grupper av personer 

kallas för primärdata. Det innebär att forskarna samlar in information för första gången, där de 

genom intervjuer eller observationer går direkt till den primära informationskällan (Jacobsen 

2017). Genomförd studie har samlat primärdata genom intervjuer.  

 
Sekundärdata 
Sekundärdata kan beskrivas som insamlad data av en annan forskare eller organisation (Robson 

& McCartan 2016). Sekundärdata samlar därmed inte in informationen från den primära källan 

utan tar del av information som har samlats in av andra, ofta i ett annat ändamål än det som 

forskaren själv vill belysa (Jacobsen 2017). Studiens sekundärdata är insamlad genom en 

litteraturstudie.  

 

Teorin och empirins roll i uppsatsen 
Under studiens inledande skede var det nödvändigt att samla empiri för att skapa en tydlig bild 

över hur de grunder som verksamheter anskaffar IT på samt hur de arbetar med att värdera och 

utvärdera IT-investeringar. Detta lade grunden för identifierat problemområde. Med detta som 

utgångspunkt kunde emellertid relaterade områden identifieras, vilket gav en mer heltäckande 

bild av anskaffning av IT samt dess relation till värdering och utvärdering. Genom att utforska 

relaterade områden och således upparbeta mer teori så fick studien en teoretisk grund som har 

styrt studiens fortsatta riktning, i form av empiriinsamling. Med detta som utgångspunkt har 

teorin varit avgörande för hur den empiriska undersökningen skulle gå tillväga samt för att 

kunna upparbeta en relevant intervjuguide. Teorin har därmed varit en viktig utgångspunkt för 

insamling av kvalitativ empiri. Fortsatt så har insamlad empiri lyft fram områden som saknats 

i teoriavsnittet men som varit av vikt för att kunna analysera empirin på ett bra sätt. Till följd 

av detta så har empirin även lagt grunden för vissa kompletterande avsnitt i teorin. Tillsammans 

har teorin och empirin bidragit till besvarande av studiens frågeställningar.  

 

Litteraturstudie  
Traditionellt sett så involverar en litteraturstudie att systematiskt identifiera, lokalisera och 

analysera dokument såsom artiklar, böcker och andra avhandlingar, som innehåller information 

relaterat till undersökningsproblemet. Syftet med detta är att identifiera mönster och 

terminologi (Robson & McCartan 2016).  

 

För att identifiera sekundärdata till litteraturstudien användes söktjänsterna PRIMO och Google 

Scholar där material inom väsentliga områden funnits. Vidare har sökning även skett manuellt 

genom att studera referenslistor hos intressanta artiklar (Forsberg & Wengström 2008). Samlad 

information har avgränsat ett problemområde samt upparbetat en djupare insikt i valt ämne. 

För att filtrera resultaten används filtret “Peer Review” och för att få mer träffsäkra resultat 

användes operationen “AND” och “OR” vilket möjliggör sökningar med flera begrepp i 

kombination med varandra.  
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Genom detta tillvägagångssätt har relevant information för studien samlats in. För att uppnå 

studiens syfte krävdes övergripande information om anskaffande av IT samt dess relation till 

värdering och utvärdering. Genom att söka efter litteratur inom dessa områden identifierades 

även terminologi samt närliggande områden. Tillvägagångssättet skapade en klar bild över 

teorin inom området innan arbetet med datainsamling påbörjades.  

 

Litteraturstudien baserade sina utsökningar på följande nyckelord: Digital transformation, 

Digitalization, IT, IT-solutions, IT-Investments, Maintenance, Information systems, 

Evaluation, Business Case, Assess, ROI, Requirement specification.  
 
Urval av respondenter 
Under studiens inledande skede fastställdes antal respondenter som ansågs nödvändiga för att 

erhålla en fullständig bild av anskaffning, utvärdering och värdering av IT-investeringar i 

praktiken för att sedan jämföra resultatet mot teorin. Med detta som bakgrund ansågs 5-7 

respondenter vara önskvärt; där det faktiska antalet uppgick till 6 respondenter.  

 

Urvalet av verksamheter har delvis baserats på ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valt 

de verksamheter som haft möjlighet att delta i undersökningen. Däremot hade studien som 

kriterium att verksamheterna var stora eller medelstora, då det ansågs finnas större möjligheter 

att samla information kring IT-investeringar från sådana verksamheter. Därmed har inte ett 

bekvämlighetsurval tillämpats i full utsträckning. Dess bransch ansågs inte vara av samma 

betydelse, vilket resulterade i verksamheter från olika branscher, privat likväl som offentlig 

sektor. Verksamheterna såg därmed olika ut och hade olika typer av IT-investeringar. “Privat” 

och “Offentlig” blev därför våra indelningsvariabler. Jacobsen (2017) beskriver att 

indelningsvarabler används för att dela in populationen i olika kategorier beroende på dess 

egenskaper. 

 

För att besvara studiens frågeställning var valet av respondenter viktigt. Studien har därför 

riktat sig mot respondenter som haft sådana roller att de är insatta i verksamhetens IT-

investeringar samt förväntas ha kunskap inom området. Respondenterna har därmed haft roller 

så som: CDO (Chief digital officer), CIO (Chief information officer), verksamhetssamordnare, 

verksamhetsutvecklare samt projektledare. Jacobsen (2017) benämner den här typen av 

urvalkskriteier för information. Respondenter inom urvalskriteriet information kan bidra med 

omfångsrik information och är oftast personer med ansenlig kunskap inom det valda området, 

men även personer som är duktiga att uttrycka sig och är villiga att lämna information 

(Jacobsen 2017). 

 

Utformning av intervjufrågor  
För studien har semistrukturerade intervjuer tillämpats (se avsnitt 2.3) med en tillhörande 

intervjuguide. För att upparbeta en intervjuguide som möjliggör insamling av relevant empiri 

så baserades utformningen av frågor på teorin (se avsnitt 3). Recker (2013) rekommenderar att 

intervjuguiden börjar generellt.  

 

I linje med detta så börjar intervjuguidens inledande fråga brett vilket ämnar till att få 

respondenten att prata fritt om dess arbete med digitalisering. Vidare eftersträvade 

intervjuguiden att ringa in vad som var drivande vid verksamheternas digitalisering, vilka 

eventuella underlag som beaktades vid beslut om anskaffning av IT samt om det fanns någon 

rutin kring att utvärdera eller värdera IT-investeringar. 
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Genom detta tillvägagångssätt eftersträvades fritt berättande från respondenterna, men ändå 

styrt till relevanta områden. Således innebär intervjuguiden att det läggs få begränsningar på 

vad respondenten säger, däremot lämnas inte heller intervjun helt öppen (Christensen et.al 

2010). Intervjufrågorna för studien återfinns i bilaga 1.  

 

Intervjuer 
Utifrån den del av studiens syfte som ämnar till att undersöka hur verksamheter värderar och 

utvärderar IT-investeringar så krävdes det primärdata från praktiken. Information samlades 

därför från verksamheter som inom de senaste åren gjort någon IT-investering. För att, med 

detta som utgångspunkt, undersöka vad anskaffningen grundade sig på samt huruvida de har 

värderat och/eller utvärderat satsningen. Lämpligt tillvägagångssätt för att erhålla denna typ av 

information var genom intervjuer. 

 

Att samla data genom intervjuer innebär att undersökare och respondent talar med varandra i 

en vanlig dialog, ansikte-mot-ansikte (Jacobsen 2017). De genomförda intervjuerna var 

uppbyggda semistrukturerat. Semistrukturerade intervjuer innebär att respondenten inte 

begränsas för mycket, men för att säkerställa att rätt ämnen berörs så används en tillhörande 

intervjuguide som ser till att intervjun håller rätt spår. Det ger även en form av spelrum för 

respondenten i hur hen kan svara (Bryman & Bell 2011).  

 

Med undantag från en verksamhet så har intervjuerna utförts på plats i en familjär miljö, för att 

inte respondenternas deltagande skulle påverka dess arbete i för stor utsträckning. Den intervju 

som inte genomfördes på plats var en telefonintervju; då respondenten, på grund av distansen, 

inte hade möjlighet att medverka på annat sätt.   

 

Samtliga intervjuer har inletts med att förtydliga att allt besvaras helt anonymt samt en kort 

beskrivning av studiens syfte och ämnesområdet. Detta ämnade till att säkra respondentens 

förståelse och reda ut eventuella otydligheter för att eftersträva korrekta svar. Efter detta 

säkerställdes återigen respondenternas vilja att delta i undersökningen.  

 

Då samtliga respondenter gav sitt godkännande till inspelning av intervjun så har studien dragit 

nytta av detta som permanent underlag. Att spela in är även till fördel då intervjuaren kan 

fokusera på att lyssna istället för att föra anteckningar (Robson & McCartan 2016). Detta har 

vidare möjliggjort transkriberat material vilket utgör ett bra stöd för studiens analys (Robson 

& McCartan 2016). 

2.4 Analysmetod 

Den kvalitativa data som samlats in har analyserats och struktureras genom att gå igenom 

följandes steg: dokumentera, utforska, systematisera, kategorisera och sammanbinda 

(Jacobsen 2017). Följande tillvägagångssätt har möjliggjort att informationen bearbetats på ett 

effektivt och systematiskt sätt. 

 

Den första delen, dokumentera, innebär att dokumentera det material som samlas in. Detta har 

gjorts genom ljudinspelning och transkribering av intervjuerna. Detta är till fördel då samtlig 

information samlas på ett ställe samt att informationen är tillgänglig för oss (Jacobsen 2017). 

Vidare möjliggör transkriberingarna att de som vill se intervjuerna kan kontrollera materialet 

och de tolkningar som görs (Jacobsen 2017). Utöver detta har även anteckningar förts under 

intervjutillfällena, för att enklare komma ihåg intryck och fakta från intervjun (Jacobsen 2017). 
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Robson och McCartan (2016) beskriver att detta medför struktur, då det klargörs vilka områden 

som belysts samt vad som är relevant för forskningen.  

 

Efter att dokumentationen är genomförd gjordes utforskning av insamlad data. Detta innebär 

en genomgång av informationen för att identifiera återkommande ord och uttryck (Jacobsen 

2017). Att utforska data går i linje med vad Recker (2013) beskriver som att koda data. Att 

koda är den vanligaste tekniken för att reducera kvalitativ data till meningsfull information. 

Detta innebär att sätta etiketter på samlingar av information, såsom fraser, ord eller hela 

dokument. När återkommande ord och uttryck identifierats så systematiseras och kategoriseras 

data genom exempelvis en innehållsanalys. Recker (2013) beskriver innehållsanalys som ett 

arbetssätt för semantisk analys av texter för att hitta och upptäcka olika koncept. Vilket även 

stöds av Jacobsen (2017) då innehållsanalysen innebär att gå igenom insamlad data för att hitta 

relevanta kategorier (Jacobsen 2017). Vidare har denna data analyserats för att identifiera 

teman som är intressanta för studien. Utifrån föregående faser har insamlad data 

sammanbundits, vilket innebär att identifiera samband mellan teman, undersökningsenheten 

och kontexten (Jacobsen 2017).  

2.5 Trovärdighet 

Studien bör vara genomförd på ett trovärdigt sätt och väcka tillit, undersökningen ska gå att 

lita på (Jacobsen 2017). För att mäta trovärdigheten diskuteras validitet och reliabilitet nedan.  
 

Validitet 
Validitet kan enligt Recker (2013) beskrivas som hur väl insamlad data verkligen mäter det 

som forskaren vill mäta. Jacobsen (2017) förklarar att validiteten kan delas upp i intern - och 

extern giltighet. Den interna giltigheten handlar om resultatet uppfattas som riktigt (Jacobsen 

2017). Enligt Bryman & Bell (2017) beskrivs den externa giltigheten att det handlar om 

resultatet kan generaliseras till andra än de som faktiskt har undersökts. Studiens empiri har 

baserats på en innehållsanalys, detta innebär att allt insamlat material har studerats och 

resulterat i olika teman för empirin. För studien så har urvalet baserats på respondenter som är 

kunniga inom undersökt område. Jacobsen (2017) beskriver att för att öka validiteten är det av 

vikt att kritiskt överväga huruvida källan kan ge den riktiga informationen. Vidare är det viktigt 

att bedöma källornas närhet till det fenomen som undersöks för att öka trovärdigheten i 

respondentens svar (Jacobsen 2017). Studiens respondenter utgjordes i så stor grad som möjligt 

av förstahandskällor vilket beskrivs av Jacobsen (2017) som personer vilka refererar till en 

upplevelse eller händelse som de själva varit med om, vilket ökade trovärdigheten. Risken att 

någon av respondenterna inte är en förstahandskälla kan förekomma men bedöms som liten. 

Detta innebär att validiteten kan minska då respondenten kan ha uttryckt ett förvridet eller 

färgat svar (Jacobsen 2017).  
 

Reliabilitet  
Bryman och Bell (2017) förklarar att reliabiliteten handlar om huruvida resultaten från en 

undersökning, som andra forskare kommit fram till, kan upprepas. Därmed har det lagts 

noggrannhet vid att beskriva undersökningens tillvägagångssätt. Tydligheten grundar sig i en 

redogörelse för rollen som teorin och empirin har för studien, en upparbetad litteraturstudie, 

beskrivning av urval av intervjupersoner, genomförd intervjuguide med tillhörande 

intervjufrågor samt hur empirin har analyserats. Detta är bidragande till möjligheten att kunna 

upprepa studien vilket istället bromsas av de sociala faktorerna som uppdagas vid intervjuer 

och således påverkar intervjuerna. Däremot beskriver Bryman (2018) att det är svårt att 

replikera en undersökning i kvalitativ forskning då det är omöjligt att “frysa” en social miljö. 



- 12 - 

 

2.6 Etiska aspekter 

Det är viktigt att behandla de olika etiska aspekter som forskning kan beröra, då det kan uppstå 

flera etiska dilemman i olika sammanhang under forskningens gång (Jacobsen 2017). I studien 

har fokus legat på transparens mot respondenter vilket innebär en tydlighet gällande 

undersökningens avsikt samt hur det insamlade materialet behandlas och arkiveras. De 

personer som deltagit har gjort det frivilligt och har fått tillgång till fullständig information, det 

finns ett informerat samtycke som ska göra att båda parterna i undersökningen känner sig 

trygga och har all information (Jacobsen 2017). Studien beaktar även rätten till privatliv, genom 

att det som inte är relevant inte heller undersöks samt att det finns en frizon hos respondenterna 

som inte ska beröras (Jacobsen 2017). För att det inte heller ska vara möjligt att dra några 

kopplingar mellan en viss roll och ett specifikt företag har personlig information och 

företagsnamn anonymiserats. 

 

De grundläggande etiska frågor som berör frivilligheten att delta, integritet, konfidentialitet 

och anonymitet (Bryman 2018). Dessa aspekter har behandlats med noggrannhet för att kunna 

presentera korrekt data och ett riktigt resultat. Bryman (2018) förklarar att det är av stor vikt 

att det finns en medvetenhet om de etiska principer som kan påverka undersökningen och 

vilken roll olika etiska övervägande har för samhällsvetenskapliga undersökningar. Det 

tillvägagångssättet som Bryman (2018) och Jacobsens (2017) beskriver har följts genom hela 

undersökningen.  
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3 Teori  

 
Följande avsnitt presenterar den teori som lägger grund för fortsatt studie. För en bättre insikt 

inom de områden som presenteras i problemdiskussionen kommer teoriavsnittet behandla 

anskaffning, beslutsunderlag, användning samt utvärdering.

 

3.1 Anskaffning 

Avsnittet fokuserar på teori som går att koppla till anskaffning av IT, däribland: olika typer av 

investeringar inom IT, olika nyttor som sådana investeringar kan bära med sig samt hur IT-

investeringar påverkar och påverkas av aspekter såsom medarbetare, lagar och samhället i stort.  

Olika typer av IT-investeringar 
Generellt sett så definieras en investering som en förväntan på en framtida fördel, vilket skapas 

från tid och energi. En investering är en exponering av pengar med målet att producera framtida 

kassaflöden, där avkastningen på investeringen skulle mätas med hur mycket pengar 

investeringen förväntas generera (Fields 2011).  

 

En investering i IT är en typ av investering som bör möjliggöra en mer effektiv verksamhet 

(Dos Santos & Sussman 2000). Därmed har strategiska beslut som är relaterade till IT-

investeringar blivit allt viktigare för organisationer (Boonstra 2003). Företag likväl som 

forskning har uppmärksammat de effekter som IT-investeringar kan ha på en verksamhets 

affärsvärde (Liao, Wang, Wang & Tu 2015). Exempelvis så kan investeringarna hjälpa företag 

att säkerställa en effektiv kundserviceprocess, vilket i sin tur kan förbättra dess service och 

kundnöjdhet. Vidare kan denna förbättrade servicekvalitet generera ekonomiska fördelar (Liao 

et al. 2015). Däremot uppstår i regel de förväntade fördelarna först flera år efter att den nya IT-

lösningen har implementerats (Dos Santos & Sussman 2000).  

Det finns olika typer av IT-investeringar, där de olika typerna i regel eftersträvar olika resultat 

(Ross & Beath 2002). IT-investeringar med fokus på förnyelse (renewal) drivs av att reducera 

kostnader eller höja kvaliteten i IT-tjänster och kan då innebära att verksamheten köper in mer 

kapacitet, underlättar tillgången till existerande data, uppgraderar tekniska standarder och 

avyttrar gamla lösningar. “Experiment” är IT-investeringar som karaktäriseras av nya 

teknologier, nya idéer för produkter eller processer samt nya affärsmodeller (Ross & Beath 

2002). Dessa IT-investeringar testar exempelvis efterfrågan för nya produkter, ser huruvida 

kunderna kan självbetjäna samt bedömer kostnader och intressen i nya kanaler. Vidare kan IT-

investeringar även innebära förbättringar av processer (process improvement), vilket kan 

handla om att göra förändringar som innebär att de anställda kan sköta sina HR-tjänster genom 

self-service, eliminera kostnader för utskrifter av rapporter och fakturor samt minska 

kundservice-relaterade kostnader (Ross & Beath 2002). Slutligen görs även IT-investeringar 

med syftet “transformation”, vilket innebär nya ERP-implementeringar, transformation av 

nätverk till TCP/IP samt implementering av data warehouse (Ross & Beath 2002). Initiativ och 

ansvar för de olika typerna av IT-investeringarna varierar beroende på vilka de påverkar samt 

hur strategiska de är. IT-investeringar som karaktäriseras som förnyelse, är exempelvis inte i 

behov av att göra ändringar av affärsprocesser, därmed tas ofta initiativen till dessa 

investeringar av CIO (Ross & Beath 2002). 

Det är av vikt att de olika investeringarna får rätt stöd, där mindre satsningar är i behov av stöd 

från den lokala organisationen medan större satsningar kräver stöd högt upp i organisationen. 
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För att eftersträva detta är det av fördel om IT finns representerat i företagsledningen, 

exempelvis genom en CIO, för att IT då kommer in direkt i strategiska beslut. Istället är det 

många företag som ser IT som tekniska lösningar och därmed inte en del av affärerna, utan 

något helt fristående (Lundberg 2004). Det bör istället vara en länk mellan företagets strategi 

och IT-aktiviteter, men frågan är hur mycket uppmärksamhet som de strategiska 

övervägandena faktiskt får. Många investeringar som eftersträvade strategiska fördelar 

egentligen bara uppnår operationella fördelar (Irani & Love 2008). 

Gemensamt för alla dessa IT-investeringar, oavsett typ, är att de innebär förändringar av en 

verksamhet, där förändringarna utnyttjar möjligheterna med IT (Lundberg 2004). Det innebär 

inte att det alltid är tekniken som är det viktigaste. Istället är meningen att det är satsningar där 

IT-, verksamhet och affärsutveckling går hand i hand (Lundberg 2004). Det är däremot svårt 

att bestämma det potentiella värdet av investeringarna, och därmed även svårt att besvara 

frågan “Ska organisationen investera i ny teknologi?” (Dos Santos 2015).  

IT-investeringar och nytta 

Intresset för IT och affärsnytta växer, men bär även med sig en viss skepticism kring huruvida 

tekniker verkligen kan leverera affärsnytta (Lundberg 2004). Detta grundar sig i en insikt kring 

att det inte bara går att ge kunder och anställda avancerade verktyg, utan detta kräver en stor 

omställning i beteende och kompetens innan det kan ge någon nytta. För att IT-investeringen 

ska kunna resultera i affärsnytta är det av fördel om företagsledningen är involverad i lösningen 

från start, exempelvis genom att en CIO rapporterar till dem. Detta säkerställer att IT kommer 

in i beslut som rör framtiden och strategier (Lundberg 2004).  

De delar som IT-investeringar kan vara bidragande till kan definieras som: 

kostnadsbesparingar, vilket innebär kostnaden för att driva verksamheten före införandet av 

den nya IT-lösningen, minus kostnaden för att driva verksamheten när den nya lösningen har 

stabiliserat sig. Intäktsökning, vilket innebär intäkterna efter införandet av den nya IT-

lösningen minus intäkterna före investeringen (Lundberg 2004). Kvalitativ nytta, vilket handlar 

om förbättringar i kvalitativa nyckeltal såsom kundnöjdhet och trivsel. Slutligen även IT-nytta, 

det vill säga kostnader för IT före förändringen i jämförelse mot kostnaderna efteråt (Lundberg 

2004). En ökning av affärsnyttan sker däremot inte alltid som förväntat, istället kan det visa sig 

vara kunder, leverantörer eller partners som istället vinner på satsningen (Lundberg 2004).  

 

Olika fördelar från informationssystem och IT beskrivs ofta utifrån två olika kriterier; mätbara 

och icke-mätbara (Ward & Daniel 2006). De mätbara fördelar är sådant som kan mätas med ett 

mål, kvantitativt och ofta med hjälp av finansiella mått. Det kan exempelvis vara inkomst från 

en ny e-handelssida eller kostnadsbesparingar genom att avsluta olika licenser på mjukvara. 

Dessa fördelar benämns ofta som “hårda” och kan på ett enkelt sätt mätas. Många 

organisationer har ett stort fokus på “hårda” fördelar när det med hänsyn till olika nya 

investeringar i nya system och IT (Ward & Daniel 2006).  

Icke-mätbara fördelar är sådant som oftast bara kan bedömas på en subjektiv nivå genom 

kvalitativa mått (Ward & Daniel 2006). Icke-mätbara fördelar kan exempelvis vara 

förbättringar i tillfredsställelse gällande både internt och externt i verksamheten. Det kan även 

handla om förmågan att ta bättre beslut. För vissa företag är de icke-mätbara fördelarna väldigt 

viktiga och arbetar hårt med att utveckla lämpliga mått för detta. Andra företag förstår också 

vikten av icke-mätbara fördelar, men finner inget finansiellt värde i det för dem (Ward & Daniel 

2006). 



- 15 - 

 

I kontrast till icke-mätbara fördelar så är kundnytta en aspekt i investeringar som enkelt kan 

uppskattas, eftersom det handlar om att spara tid och pengar när ett köp ska göras (Lundberg 

2004). En viktig aspekt är huruvida kunderna kommer att värdera detta samt vara beredda att 

betala för tjänsten. Om företaget väljer att öka kundnyttan, är kunderna då villiga att betala för 

detta? Det som ger kunderna mervärde är inte nödvändigtvis detsamma som en lukrativ 

produkt. I regel är det nödvändigt att skapa mer kundnytta än nödvändigt för att marknaden ska 

utvecklas (Lundberg 2004). 

Samhällsutveckling och digitalisering 
För att organisationer ska förbli lönsamma så ställs det krav på dess förmåga att anpassa sig 

efter sin miljö (Duncan 1972). Idag är digitaliseringen en samhällstrend samt en pågående 

samhällsförändring som påverkar alla organisationer (Hagberg & Jonsson 2016). Den ökade 

förändringstakten innebär att organisationer står inför många komplexa förändringar (Boyne & 

Meier 2009). Cöster och Westelius (2016) beskriver att den ökade digitaliseringen gör det svårt 

att klara sig utan att följa denna utveckling, digitaliseringen kan även bli strategiskt 

betydelsefull för organisationerna. Det har således blivit vanligt att organisationer försöker 

efterlikna bästa branschpraxis (Cöster & Westelius 2016). Utmaningen för organisationerna är 

att hitta en balans mellan att upptäcka nytt, utforska och förverkliga. Detta är avgörande för 

verksamheternas innovation samt kostnadseffektivitet, och därmed även dess 

konkurrenskraftighet (Hagberg & Jonsson 2016). En risk med denna utveckling är att skapa en 

digital klyfta, det vill säga ett gap mellan de som är digitalt kompetenta samt de som inte är 

digitalt kompetenta (Hagberg & Jonsson 2016).  

 

Medarbetare och digitalisering 
För att organisationer ska ha möjlighet att genomföra en förändring mot att bli mer 

digitaliserade så krävs det att medarbetare är nyfikna och känner motivation att delta i en 

förändring. Vidare är det av vikt att det är rätt individer på rätt plats och att det inte bara är en 

ledarskapsfråga för att utföra en förändring (Hagberg & Jonsson 2016).  

 

Omställningen att gå från ett “analogt” till ett mer “digitalt” samhälle skapar diskussion. En del 

hävdar att det krävs ett bättre ledarskap och att det ska finnas en möjlighet att byta karriär och 

vissa påstår att det råder en stor kompetensbrist för ny teknik. Vidare beskrivs även detta som 

en generationsfråga, den yngre generationen kommer inte acceptera enklare arbeten utan vill 

hela tiden känna att det finns chans till att utvecklas (Hagberg & Jonsson 2016).  
 
GDPR 
GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som gick i kraft den 25 maj 2018, och 

lagen kommer försöka skapa en konsistent datastandard och skydda europeiska medborgare 

mot missbruk av personuppgifter (Greengard 2018). GDPR ger europeiska medborgare en 

större kontroll av data genom att införa höga bötessummor för företag och verksamheter som 

inte följer lagen. GDPR har ersatt det gamla dataskyddsdirektivet 95/46/EC som införde år 

1995 (Greengard 2018). I Sverige har personuppgiftslagen (1998:204) gällt sedan 1998 och 

ersattes 2018 med GDPR (Riksdagen, 2019). De strikta reglerna gällande hur organisationer, 

samlar in, hanterar och bearbetar data gör att konsumenter kan få sin data borttagen ur databaser 

när som helst. Ett företag som bryter mot GDPR kan få böter med upp till 4 % av den årliga 

inkomsten från föregående räkenskapsår (Greengard 2018).  
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3.2 Beslutsunderlag 

För att besluta huruvida en IT-investering är av nytta för den specifika verksamheten så finns 

det några vanligt förekommande styrparametrar och tillvägagångssätt. Avsnittet berör därför 

kravinsamling och olika typer av krav, olika sätt att bedöma nytta på samt lagen om offentlig 

upphandling som styr myndigheter i dess beslutande om investeringar.  

 

Förstudie 
Att genomföra en förstudie innebär att ett projekt samlar in och redovisar information som är 

nödvändig för att slutföra planerat projekt (Brink 1998). Tanken med förstudien är att den ska 

besvara ifall det finns en möjlighet att genomföra projektet och om det planerade arbetssättet 

går att utföra eller om det behövs göra korrigeringar (Brink 1998). Efter att osäkerheten för 

projektet har analyserats så fungerar resultatet av förstudien som ett beslutsunderlag som 

antingen styrker beslutet att slutföra projektet eller att avstå (Tonnquist 2018). Exempel på 

aktiviteter som kan genomföras under en förstudie är bl.a. att: klarlägga krav, analysera nuläget 

och bedöma affärsnyttan (Tonnquist 2018).  

 
Business Case  
För att rättfärdiga en investering kan ett så kallat Business Case behöva upprättas, vilket ses 

som ett hjälpmedel för att utvärdera investeringar (Beynon-Davies 2009). Ett Business Case 

beskrivs som ett underlag för beslutsfattare inom organisationen för att veta vilken riktning en 

verksamhet ska ta vid en investering eller vid genomförande av ett nytt projekt (Shirey 2011). 

Investeringsunderlaget ger även en indikation ifall projektet är lönsamt (Tonnquist 2018). Det 

är av vikt att beslutsunderlaget innehåller en förklaring eller argumentation kring hur projektet 

eller investeringen bäst ska implementeras (Shirey 2011). Ett välutvecklat Business Case ger 

organisationen en strategisk grund för en förändring och säkerställer den finansiering som 

behövs (Shirey 2011). Beslutsunderlaget ger även en uppskattning av de risker som är 

associerade med ett projekt eller utvecklingsarbete och ger svar på om det möjligt att 

genomföra investeringen (Beynon-Davies 2009).  

Business Case i IT-projekt värderar flera olika dimensioner, detta inkluderar den teknik som 

ska användas för IT-projektet, vilken inverkan projektet har på användare och konsekvenserna 

för företagsstrategier och affärsprocesser (Berghout & Wee-Tan 2013). Ett Business Case 

bestämmer således framgången för investeringar genom att ge makt åt organisationer att överta 

beslut gällande IT-projekt, övervaka utvecklingen av investerade projekt och utvärdera 

projektresultat efter att en IT-investering är genomförd (Berghout & Wee-Tan 2013). 

Auktoriteten som Business Case medför bör enligt Berghout & Wee-Tan (2013) leda till 

förbättringar i styrningen av projektet och i sin tur minska antalet misslyckade IT-investeringar.  

Gällande Business Case för ett IT-projekt så hjälper det en verksamhet att spara in på resurser 

på två sätt. För det första så ger det verksamheter en riktning för att utvärdera det som är centralt 

för att lyckas med ett projekt (Berghout & Wee-Tan 2013). För det andra så leder ett Business 

Case till att chefer för projekten får varningar om ett projekt håller på att fallera men även om 

projektet ses som omöjligt i en ekonomisk synpunkt (Berghout & Wee-Tan 2013).  

Många gånger så härleds IT-investeringar till vad de kommer ge för avkastning för 

verksamheten, därför ses ett Business Case som ett ekonomiskt dokument i organisationen 

(Ward & Daniel 2006). Ofta bygger ett Business Case på en beräkning av Return On 

Investment (ROI) vilket innebär den finansiella avkastningen av det projekt eller investering 

som en organisation genomfört (Ward & Daniel 2006). 
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Return on investment (ROI)  
För att ta reda på hur fördelaktig en investering är för en organisation kan en verksamhet 

använda sig av ROI (Lundberg 2004). Beräkningssättet mäter hur stor nyttan är i jämförelse 

till kostnaden för investeringen och ses som ett centralt nyckeltal och ett generellt verktyg för 

att ta reda på affärsnyttan för verksamheten (Lundberg 2004). ROI kan ses som de naturliga 

valet, detta då det beskrivs som ett generellt verktyg samt ett beräkningssätt som används i stor 

utsträckning för att utvärdera andra typer av investeringar. Dock kan ROI inte fånga alla 

kvalitativa fördelar som en IT-investering kan ge (Farbey, Land & Targett 1992).  

Viktig att ha i beaktning är dock att en utvärdering av ett projekt eller en IT-investering är 

nödvändig även om det bara skulle betyda att investeringar rangordnas (Farbey, Land & Targett 

1992). För att verksamheter ska få kontroll över vad en IT-investering gör för nytta så är det 

av vikt att med hjälp av metoder och modeller beräkna affärsnyttan för verksamheten och 

avkastningen av IT-investeringen (Lundberg 2004).  

ROI är en grundläggande metod och i detta sammanhang benämner Lundberg (2004) 

ytterligare modeller och metoder som exempelvis PENG-modellen. Modellen används för att 

förutsäga de nyttoeffekter som investeringen är tänkt att skapa men det går även att analysera 

mjuka faktorer (Tonnquist 2018). PENG utgörs av tre faser: förberedelse-, analys- och 

kvalitetssäkringsfas (Lundberg 2004). Värderingarna bryts ner till mer reella fenomen för att 

på ett lättare sätta kunna identifiera en nytta. Även andra modeller som Total Cost of Ownership 

(TCO), Total Value of Opportunities (TVO), Portföljanalys, Balanserade vykort, Economic 

Value Added (EVA) som kan användas för att hantera nyttan utifrån en IT-investering. Dessa 

modeller försöker att analysera sambanden mellan IT-investeringar och verksamhetens resultat 

och framgång (Lundberg 2004).  

Krav 
För att samla krav kan en kravspecifikation upprättas, vilket är ett centralt dokument inom 

utveckling och förändring av verksamheter. Dokumentet består av en beskrivning av de 

önskemål som användarna vill att systemet ska innefatta. Det är efter kravspecifikationen som 

det sedan görs försök till att hitta den bästa tekniska lösningen för att uppnå dessa krav 

(Andersen 1994). Ett krav kan på ett enkelt sätt beskrivas som en önskvärd egenskap eller 

funktion hos ett IT-system (Wiktorin 2003). 

 
Det finns funktionella och icke-funktionella krav på IT-system. Funktionella krav beskriver 

systemets beteende och de händelser som systemet ska hantera. Exempelvis ska systemet ha 

funktioner för att spara, ändra och ta bort kunder samt kunna skriva ut listor. Icke-funktionella 

krav ser till användbarhet, tillförlitlighet, prestanda och underhållbarhet. Kraven är den enskilt 

största felkällan vid utveckling av IT-system (Eriksson 2004). 

Krav kan ha olika utgångspunkter. Ett vanligt förekommande är krav på systems användbarhet 

(Benyon 2014). Ett system med hög användbarhet karaktäriseras av att vara effektivt vilket 

innebär att användarna kan utföra sina arbetsuppgifter i systemet utan onödig ansträngning. 

Vidare ska systemet innehålla lämplig funktionalitet och informationsinnehåll som är 

organiserat på ett bra sätt. Genom att organisera innehållet på ett bra sätt ska systemet även 

vara lätt att lära och komma ihåg. För att uppnå användbarhet krävs det att man fokuserar på 

människan vid design av lösningar. För att uppnå god användbarhet bör en förståelse för vem 

användaren av systemet är, för att förstå dess arbetsmiljö och därmed ta hänsyn till detta vid 

uppbyggnad av design. Användarna bör även vara med i utvecklingsprocessen för att ta del av 

prototyper (Benyon 2014). 
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En annan kravtyp är underhållbarhet, vilket handlar om krav på sådana aspekter som gör 

systemet lättare att förvalta efter implementering. Ju bättre underhållbarhet, desto lägre blir 

systemets totala kostnad. Ostrukturerad programkod som är svårförstådd är en faktor som 

påverkar underhållbarhet negativt då det tar lång tid att sätta sig in i funktioner vid buggrättning 

och vidareutveckling, vilket således innebär höga förvaltningskostnader (Eriksson 2004).  

För att förbättra en verksamhets konkurrenskraftighet är det till fördel att även se till kundernas 

krav, för att låta dessa gå i linje med verksamhetens initiativ (Fung, Popplewell & Wie 1998). 

Det är därför fördelaktigt att försöka uppnå en bild av kundernas behov för att besvara kraven 

samt konvertera dessa till produktegenskaper. Utöver detta så måste en framåtblickande 

verksamhet se till att kunderna är tillfredsställda genom att vara i nivå med, alternativt bättre, 

än dess konkurrenter när det kommer till kvalitet och värden som uppfattas av marknaden. 

Därför anpassas människor, processer och produkter mot marknadens växande behov (Fung, 

Popplewell & Wie 1998).  

Lagen om offentlig upphandling  
Offentlig upphandling är en lag som gäller för upphandling som genomförs av en 

upphandlande myndighet (Riksdagen, 2019). En upphandlande myndighet innebär en statlig 

eller kommunal myndighet (Konkurrensverket, 2019). Upphandling innefattar en rad åtgärder 

som ska användas vid anskaffning av varor, tjänster eller byggentreprenader genom en 

tilldelning av kontrakt (Riksdagen, 2019). Offentlig upphandling är en reglerad inköpsprocess 

som används för att säkerställa att offentliga inköp använder de offentliga medel på ett effektivt 

sätt och att inköp öppnas upp konkurrens (Konkurrensverket, 2019).  

3.3 Användning 

Avsnittet syftar på IT-investeringar som är i användning. Men en lösning som är i drift är inte 

nödvändigtvis en framgångsrik lösning. Det är därför vanligt att verksamheter behöver värdera 

sina IT-investeringar för att förbättra dem; detta benämns som systemförvaltning eller ibland 

underhåll. Avsnittet kommer därmed fokusera på dessa delar, men också hur det kan se ut när 

IT-investeringar misslyckats. 

 

Systemförvaltning och underhåll 
Systemförvaltning är en aktivitet som börjar när ett system är utvecklat och driftsatt. De 

åtgärder som systemförvaltningen består av är anpassningar, förbättringar och korrigeringar 

(Bergvall 1995). Åtgärderna syftar till att förstärka eller bibehålla systemets nyttoeffekter till 

en rimlig kostnad och därigenom förlänga ett systems livslängd (Brandt, Carlsson & Nilsson 

1998). Några av de absolut viktigaste delarna gällande verksamheters systemunderhåll är att 

upprätthålla, förbättra och uppdatera informationssystem för att se till att helheten och den 

operativa kvaliteten upplevs gynnsammare (Li, Yen, Lu & Chen 2014; Dekleva 1992).  

Vid användning av informationssystem kan fel hittas eller förändringar föreslås, det kan även 

behöva omkonstrueras för att möta nya krav och möjligheter i organisationen (Beynon-Davies 

2009). Informationssystem står nästan aldrig stilla och det finns många olika anledningar till 

varför förändringar görs (Beynon-Davies 2009). Oftast behöver olika system underhåll vid 

olika tidpunkter och detta gör att systemunderhåll är en väldigt kostsam del i livscykeln av ett 

informationssystem (Li et al. 2014). 

Däremot omfattar förvaltning normalt en stor portfölj av både egenutvecklade system likväl 

som standardsystem, där förvaltning av standardsystem sker i regel i samarbete med 
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leverantören av programvaran. Detta ställer höga krav på en effektiv systemsamordning 

(Brandt, Carlsson & Nilsson 1998).  

Skulle förvaltningen identifiera att system blivit föråldrade eller olönsamma leder det i regel 

till avveckling av systemet. Ett beslut om avveckling kan innebära direkt avveckling, successiv 

avveckling eller parallellkörning med nytt system (Brandt, Carlsson & Nilsson 1998).  

Användare 

De framgångsfaktorer som lyfts när det gäller IT-investeringar härrör i regel tid, kostnad samt 

användarkrav, men det är också av vikt att lösningen inte stör arbetsflödet i organisationen 

(Poulymenakou & Holmes 1996). Att gemensamt utveckla sociala och tekniska element 

motiveras för att se till strukturella delar av förändringsprocessen; då maskiner ofta används 

för att ersätta människor. Eftersom människan är en integrerad del av alla arbetssystem så kan 

en försummelse av dess intressen innebära att den ökade effektiviteten inte uppnås utan istället 

resulterar i ineffektivitet. Den dåliga produktivitet som är relaterad till IT-investeringar kallas 

produktivitets-paradox, där de som investerar stora pengar i IT får en följd av kraftig minskning 

av produktivitet. En undersökning visade på att enbart en tredjedel av alla chefer kunde 

identifiera vinster gällande produktivitet vid en IT-investering (Poulymenakou & Holmes 

1996) 

Misslyckade IT-investeringar 
Det finns många exempel där system implementerats men organisationerna inte erhållit de 

tänkta fördelarna, exempelvis förbättrad effektivitet, som motiverade investeringen (Irani & 

Love 2008). Trots imponerande tekniska framsteg så är det mer vanligt med problem än 

lösningar. Organisationer upplever således ökade kostnader istället för besparingar. Detta leder 

till många misslyckade implementeringar, vilka diskuteras i regel i monetära förluster. Vidare 

resulterar dessa misslyckanden i stora rubriker, men detta är bara toppen av isberget. 

Misslyckanden som innebär stora förluster innebär att skalan av detta problem är större än 

många organisationer är medvetna om, och detta blir ett bekymmer för både offentlig och privat 

sektor (Poulymenakou & Holmes 1996).  

3.4. Utvärdering  

Anskaffning av IT utlovar i regel ett flertal verksamhetsmässiga fördelar, i försök att bedöma 

huruvida dessa uppnåtts eller inte, kan verksamheter bedriva arbete för att utvärdera 

lösningarna. Följande avsnitt kommer beröra vad utvärdering innebär, olika aspekter vid 

utvärdering samt dess relation till IT-investeringar.  

 

Utvärdering i allmänhet 
Utvärdering har haft olika definitioner och innebörd under åren, en tidig förklaring av 

utvärdering var; att bedöma den prestationen som gjorts mot klart definierade objekt. Även; 

att bestämma om satta mål har uppfyllts (Stufflebeam & Coryn 2014). Utvärdering är en 

process för att intyga och bedöma pålitlighet, effektivitet, kostnad, säkerhet och 

användarvänlighet. Det finns i många delar och tränger sig in i flertalet mänskliga aktiviteter, 

där det har en stor påverkan att upprätthålla och förbättra tjänster. Utvärdering tjänar även 

samhället genom att skapa en form av bekräftelse av värde, framsteg och ansvarsskyldighet. 

Utvärdering berör många olika delar och kan göras på program, projekt, produkter, verktyg, 

tjänster, koncept och teorier, data samt annat typ av information, men även individer och 

organisationer. Att utvärdera säkerställer inte nödvändigtvis hög kvalitet, utan förser bara delar 

som är användbara för att kvalitetssäkra och förbättra (Stufflebeam & Coryn 2014). 
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Syftet med att utvärdera är att bedöma kvaliteten av processer, både före och efter en 

implementation. Utvärderingsfasen kan delas i 3 olika delar; att bestämma vilka kriterier som 

finns för utvärderingen, välja vilka verktyg samt att utföra utvärderingen. Efter en genomförd 

utvärdering ska det gå att identifiera de fördelar som uppstått samt rekommenderade 

förbättringar för efterföljande projekt som har liknande omfattning (Branch 2010). 

 

Utvärdering av IT-investeringar 
Utvärdering av IT-system innebär ett försök att bedöma systemets eventuella framgång eller 

misslyckande samt bedöma tillhörande process som utvecklar och implementerar systemet. 

Systematisk utvärdering är viktigt för att förbättra verksamheten, trots detta visar det sig att 

organisationer inte utvärderar sina system och projekt effektivt (Beynon-Davies 2009). Vidare 

får IT-projektets kostnader och fördelar väldigt litet fokus och utvärderas inte heller i särskilt 

stor utsträckning (Farbey, Land & Targett 1992). Detta innebär att, trots kontinuiteten i IT-

investeringar, så kvarstår frågan om vilka konsekvenser som IT-investeringarna faktiskt ger 

(Chaysin, Daengdej & Tangjitprom 2016). 

IT-investeringar kan ha väsentlig socio-teknisk påverkan, vilket innebär påverkan på anställda, 

kunskap, färdigheter samt attityder och behov i arbetsmiljön. Detta påverkar även arbetsmiljön 

och de anställdas tillfredsställelse. Detta adresseras dock inte i regel som kostnader och intäkter 

av investeringen och kan vara en utmaning att mäta (Irani & Love 2008).  

En anledning till att utvärderingar av IT-investeringar inte uppmärksammas beror på 

svårigheten i att identifiera och kvantifiera de fördelar och kostnader som investeringen innebär 

(Powell 1992). Lefley (2013) beskriver att problematiken även grundar sig i otillräckliga 

ekonomiska modeller. Detta överensstämmer med Al-Yaseen et al. (2006) som betonar den 

bristande teknik som finns för att mäta effektiviteten av IT-system. Khallaf (2012) förklarar att 

detta resulterar i IT-investeringar som görs på antaganden om att de kommer förbättra 

verksamheten, vilket är problematiskt. För att eftersträva investeringar som grundar sig på 

övertygande bevis istället för antaganden så ställs höga krav på chefer och andra 

nyckelpersoner som kan se till hur IT-investeringarna kan bidra till verksamheten (Khallaf 

2012). Dock är utvärdering av IT-investeringar något högst komplext, och då IT utvecklas allt 

mer och blir mer avancerat, så kommer aldrig en fulltalig bild över de kostnader och fördelar 

som lösningen bär med sig kunna skapas (Irani & Love 2008).  

Trots detta så har traditionella utvärderingstekniker för IT-investeringar fått mer 

uppmärksamhet de senaste åren, ett resultat av de ökade antalet IT-investeringar. Företagen 

behöver därmed kunna motivera sina investeringar både långsiktigt och kortsiktigt. Att 

implementera IT-investeringar kan vara en av de mest komplexa och dyraste uppgifter som ett 

företag kan göra. Detta i relation till investeringarnas höga grad av osäkerhet visar på vikten 

av att utvärdering uppmärksammas (Irani & Love 2008).  

Ekonomisk utvärdering  
Den ekonomiska utvärderingen har som grundtanke att jämföra en kostnad av en prestation 

med de effekter som tillkommer. Detta görs för att skapa ett underlag till olika beslut gällande 

vilka insatser som bör genomföras (Sandberg & Faugert 2016). Irani och Love (2008) förklarar 

att mäta ekonomiska aspekter av IT är något som är mycket önskvärt samt användbart för att 

bedöma den operativa effekten av IT. Den ekonomiska utvärderingen handlar om att beräkna 

vad det kostar att genomföra en åtgärd, samt monetära effekter av åtgärden. En vanlig teknik 

att använda är cost-benefit analys (CBA). Denna teknik innebär en uppskattning av värdet och 

kostnaden kopplat till en specifik åtgärd samt reda ut huruvida åtgärden är värd att genomföra 

(Sandberg & Faugert 2016). En ekonomisk utvärdering utgör ett väl användbart material för 
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olika beslut och prioriteringar som måste göras i en verksamhet. En princip i ekonomisk 

utvärdering ligger i att hitta lägst kostnad per producerad nytta. De pengar som används har en 

betydelsefull del för de förutsättningarna som gjorda åtgärder har, detta genom att åstadkomma 

en förändring (Sandberg & Faugert 2016).  

 

Mål och effektutvärdering  
Effektmodeller är breda och syftar till att belysa alla konsekvenser som är av intresse vid 

utvärdering (Foss 2005). Med mål- och effektutvärdering är syftet att reda ut om utfallet av en 

åtgärd överensstämmer med uppsatta mål eller de önskade effekter, samt om utfallet 

föranleddes av insatsen (Sandberg & Faugert 2012). Många verksamheter har ett målstyrt fokus 

och mål- och effektutvärderingar har därför en stor relevans och viktig roll i samhället. Det 

eftersträvas en enkelhet i mål- och effektmodeller som är viktig för att kunna generera 

allmängiltig kunskap och därifrån göra modeller och metoder ”säkra”, vilket även gör att de är 

möjliga att upprepa (Sandberg & Faugert 2012). Mål- och effektutvärderingar tar sällan hänsyn 

till vad en åtgärd kostar, vissa åtgärder kan ge väldigt positiva effekter, men till en stor kostnad. 

Den här typen av utvärdering bör därför användas när det finns ett klart syfte med vad 

utvärderingen ska undersöka för effekter och resultatet av den organisation som har studerats, 

det är viktigt att mål och/eller effekter är tydligt definierade och realistiska (Sandberg & 

Faugert 2012). 
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 4 Empiri och analys 

 
Detta avsnitt presenterar empiriskt material som samlats in genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet redovisas i form av text och citat samlade under tematiseringar som 

identifierades vid analys av intervjudata. Det empiriska materialet analyseras löpande i 

relation till teorin, vilket presenteras efter varje tematisering. 

 

4.1 Verksamhetsbeskrivning  

Tabell 1: Verksamhetsbeskrivning 

 

Verksamhet Datum Roll Privat/ 

Offentlig 

Antal 

medverkande 

Metod Varaktighet 

Verksamhet 1 2019-04-12 Verksamhetsutvecklare Offentlig 1 På plats 35 min 

Verksamhet 2 2019-05-07 Leveransområdesledare Offentlig 1 Telefon 35 min 

Verksamhet 3 2019-04-23 Projektansvarig Offentlig 1 På plats 30 min 

Verksamhet 4 2019-04-23 Projektledare 

Projektledare 

Verksamhetsutvecklare 

Offentlig 3 På plats 60 min 

Verksamhet 5 2019-04-22 CIO Privat 1 På plats 45 min 

Verksamhet 6 2019-04-15 CDO Privat 1 På plats 30 min 

 
Verksamheterna som har deltagit i undersökningen presenteras i Tabell 1. Tabellen illustrerar 

vilket datum intervjun genomfördes, vilken roll respondenten hade, om respondentens 

hemmahörande verksamhet agerar inom privat eller offentlig sektor, hur många 

intervjupersoner som deltog vid intervjutillfället, vilken metod som användes för att samla in 

empirin samt intervjuns varaktighet. Verksamheterna och respondenterna har anonymiserats. 

De olika verksamheterna kommer därför att presenteras som verksamhet 1,2,3,4,5 & 6.  

4.2 Genomförande av empirisk undersökning 

Av sex intervjuer genomfördes fem stycken ute hos verksamheterna i ett avskilt konferensrum 

eller mötesrum. En intervju genomfördes istället via telefon på grund av distansen mellan oss 

och respondenten. Intervjutillfällena utgjordes av enskilda möten med varje respondent, med 

undantag för ett tillfälle där tre respondenter från samma verksamhet deltog i intervjun. 

Intervjutiden varierade mellan ca 30-60 minuter vilket gav utrymme för att både gå igenom 

intervjuguiden men också ställa följdfrågor för att samla in detaljerad empiri. De genomförda 

intervjuerna är transkriberade och finns tillgängliga vid förfrågan. 
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Presentation av citat 
Citat från den insamlade empirin tar stöd från Bryman (2018), där följande åtgärder har gjorts 

för att citaten ska presenteras på ett tydligt och korrekt sätt. Citat presenteras med indrag och 

mindre teckenstorlek, vilket gör det enklare att frånskilja presentation och analysen av data. 

Efter ett citat så anges talaren direkt efter parentesen med hjälp av hakparenteser enligt 

följande; [Verksamhet x]. Vissa meningar har även redigerats för det förekommer att 

människor inte pratar i hela meningar, då upprepningar och vissa verbala tics kan uppkomma. 

Ord som exempelvis: “liksom”, “alltså” och “eh” har därför tagits bort (Bryman 2018). 

4.3 Genomförande av analys 

Analysen tar utgångspunkt i empirin i försök att sätta den i relation till teorin (se avsnitt 3). 

Vad analysen eftersträvar är att identifiera likheter och skillnader som uppdagas mellan det 

empiriska materialet och teorin, men även mellan de olika verksamheterna. Analysen kommer 

att presenteras löpande efter varje tematisering.  

4.4 Anskaffning 

Verksamheterna argumenterade för olika bakomliggande motiv för IT-investeringar. Dessa 

motiv sammanställs under de två temana “Samhällets utveckling” samt “Lagkrav och politik”.  

 

Samhällets utveckling 
Samhällets utveckling har visat sig påverka verksamheterna i dess digitala utveckling på fler 

än ett sätt. Respondenten från verksamhet 5 ger uttryck för att de påverkas av den ständigt 

utvecklande tekniken, och för att följa utvecklingen beskriver respondenten att de har flertalet 

verksamhetsutvecklare som arbetar med framtidsbevakning i syfte att identifiera behov som 

behöver mötas. I linje med detta så ger respondenten från verksamhet 2 uttryck för att de också 

bedriver arbete för att identifiera behov, även om tillvägagångssättet skiljer sig åt. 

Respondenten från verksamhet 2 beskriver sitt tillvägagångssätt så här:   

 
Man har olika organ för att samverka mellan olika myndigheter och dra nytta av varandra (...). 

Om det finns önskemål från kunder om att man ska kunna betala med Swish och att någon annan 
myndighet erbjuder denna möjlighet, då tar vi naturligtvis kontakt med myndigheten för att se 

hur de har gjort. [Verksamhet 2] 

 

Citatet illustrerar att de får inspiration av andra myndigheter när de själva ska utveckla sina 

digitala lösningar, och i kontrast till verksamhet 5 så bedriver de inget arbete för att identifiera 

framtida behov. Att inte fokusera på framtida behov genomsyrar det som tre av fyra 

respondenterna från de offentliga myndigheterna ger uttryck för. Istället beskriver 

respondenterna från verksamhet 1, 2 och 3 att de ligger efter i sin digitala utveckling. 

Respondenten från verksamhet 1 beskriver att detta beror på att myndigheter inte ska vara 

innovatörer, utan de ser istället till vad som fungerar i övriga delar i samhället innan de 

utvecklas i samma riktning. Något som resulterar i att myndigheter ofta “ligger efter.” 

Respondenten från verksamhet 2 ger inte uttryck för att det skulle vara något negativt att de 

ligger efter, utan förklarar att det är fördelaktigt att istället kunna se till vad andra har gjort. 

Respondenten från verksamhet 3 beskriver likaså att de ligger efter och använder andra 

verksamheter som utgångspunkt för sin egna digitala utveckling. Även om de inte anser sig 

ligga i fas med den digitala utvecklingen, så betonar respondenten från verksamhet 3 att detta 

är en resa som de måste klara av att göra. Med detta som bakgrund så lyckas respondenten från 
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verksamhet 1 uttrycka sig på ett sätt som återspeglar det som även respondenterna från 

verksamhet 2 och 3 tycks vara eniga om:  

 
Myndigheter kommer ofta ganska sent av olika anledningar. Dels så är vi inte innovatörer i 

digitaliseringen och för det andra så ska vi kanske vara de som ligger först i en digital 
utvecklingen heller utan vill se att det faktiskt fungerar i övriga delar av samhället innan 

myndigheter går in. [Verksamhet 1] 

 

Respondenten från verksamhet 4, vilken är den enda respondenten från en offentlig myndighet 

som inte anser sig ligga efter i sin digitala utveckling, ger istället uttryck för att de ligger i 

framkant med många innovativa lösningar. Men likaså arbetar dem på ett liknande sätt som de 

övriga offentliga verksamheterna, då de använder sig av ett forum för att bevaka andra 

myndigheter och kommuner, där de delar med sig av olika projekt och ställer frågor till 

varandra. De förklarar att detta är ett bra hjälpmedel som innebär att de kan se hur andra 

utvecklar sig samt dra nytta av lärdomarna istället för att uppfinna hjulet själva.  

 

Trots att myndigheterna i regel väljer att backa tillbaka ett steg, för att istället inspireras av hur 

andra verksamheter utvecklar sina digitala lösningar så ger några av myndigheterna uttryck för 

en press som samhällets digitala utveckling bär med sig. Stressen ger uttryck på olika sätt, där 

respondenten från verksamhet 1 exempelvis beskriver att dess myndighet, som ett resultat av 

den rådande digitala utvecklingen, fått lägre budget till kundkontakt. Detta ställer verksamhet 

1 inför följande scenario:  

 
Vi måste digitalisera allting som går att digitalisera. [Verksamhet 1]  

 

Respondenten från verksamhet 3 förklarar istället att den huvudsakliga anledningen till att de 

bör följa med i samhällets digitala utveckling är för att fortsätta vara ett attraktivt lärosäte, där 

respondenten uttrycker att de måste klara av denna utveckling, trots att det kan innebära att 

kollegor blir lidande. Även verksamhet 4 ger uttryck för den stora press de har på sin digitala 

utveckling, en press grundar som dels grundar sig i den ständigt utvecklande tekniken:  

 
Välfärdsteknik är ett område där det händer väldigt mycket hela tiden och vi vet ju inte hur 

framtiden kommer se ut. Därför gäller det att ha möjlighet att hänga med i utvecklingen och 
att lämna utrymme till de nya grejerna som kommer dyka upp. (...) Allt från klockor som kan 

identifiera fall, hjärtrytmer och sådana saker, det är ju otroligt fantastiskt och jag menar nu 
har vi det här 2019 - hur ser det ut 2025? [Verksamhet 4]  

 

En annan anledning som respondenten från verksamhet 4 beskriver som påskyndande vid 

digitalisering är att de måste digitalisera sig då antalet äldre ökar i Sverige samtidigt som 

arbetskraften inte är tillräcklig. Att bli mer digitaliserad är då det enda sättet för dem att kunna 

bemöta detta framtida gap. Verksamhet 2 uttrycker sig inte lika starkt kring den press som 

samhällets digitala utveckling kan bära med sig, men förklarar att det påverkar dem genom att 

de behöver effektivisera sig internt, där de måste satsa mer på digitalisering och “bli färre”.  

 

Den press som samhällets digitala utveckling bär med sig påverkas även respondenterna från 

den privata sektorn. Här är det dock konkurrenskraftigheten som betonas mest. Respondenten 

från verksamhet 5 uttrycker att tekniken är ett konkurrensmedel där man måste hänga med i 

utvecklingen, och att ribban hela tiden flyttas uppåt. I linje med detta förklarar respondenten 

från verksamhet 6 att det är viktigt att komma med nya saker för att konkurrensutsätta 

marknaden. Detta genom att komma med lösningar som ligger i framkant som således ger 

intäkter för verksamheten och kan komplettera redan existerande produkter. Respondenten från 
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verksamhet 5 beskriver dock att det blir allt lättare att genomföra de digitala förändringarna, 

genom nya plattformar, tekniker och liknande. Men att det också bromsas av en jättestor 

kompetensbrist.  

 

Analys av temat Samhällets utveckling 
Cöster och Westelius (2016) förklarar att den ökade digitaliseringen gör det svårt att klara sig 

utan att följa denna utveckling. Detta är något som genomsyrar det resultat som berör 

samhällets utveckling, där majoriteten av respondenterna ger uttryck för att de, av olika 

anledningar, måste hänga med i samhällets digitala utveckling. Med bakomliggande 

anledningar såsom att bemöta det framtida resurs-gapet inom äldrevården (Verksamhet 4), 

bibehålla konkurrenskraftighet (Verksamhet 5 & 6), att vara attraktiv på marknaden 

(Verksamhet 3), följa den ständigt utvecklande tekniken (Verksamhet 4 & 5), anpassa sig efter 

förändrad budget (Verksamhet 1) samt att effektivisera sin verksamhet (Verksamhet 2) ger 

verksamheterna i detta sammanhang uttryck för att den digitala utvecklingen är brådskande att 

följa.  

 

Detta går i linje med vad Hagberg och Jonsson (2016) beskriver, om att digitaliseringen som 

samhällstrend påverkar alla organisationer (Hagberg & Jonsson 2016). Verksamheterna står 

därmed inför en ökad förändringstakt samt många komplexa förändringar (Boyne & Meier 

2009). För verksamheterna innebär det exempelvis nya arbetssätt då budgetläget inte längre 

tillåter dem ha kundkontakt i samma utsträckning, för verksamhet 3 innebär det likaså 

förändrade arbetssätt som påverkar dess medarbetare, verksamhet 4 står inför tillämpning av 

många nya tekniker samt verksamhet 5 som uttrycker sig följa utvecklingen men att det 

bromsas av kompetensbrist. Verksamhet 6 står inför arbete med innovation för att 

konkurrensutsätta marknaden. Denna typ av IT-investeringar går i linje med de som Ross och 

Beath (2002) beskriver som experiment, vilka karaktäriseras av nya teknologier och nya idéer 

för produkter. 

 

Vidare är det vanligt att organisationer försöker efterlikna bästa branschpraxis (Cöster & 

Westelius 2016). Detta överensstämmer med vad flertalet respondenter uttrycker. 

Respondenterna från verksamhet 1, 2, 3 och 4 beskriver att de ser till andra myndigheter och 

dess lösningar för att ha detta som utgångspunkt för sin egen digitala utveckling, detta med 

argument såsom att inte uppfinna hjulet själva, vilket respondenten från verksamhet 4 betonar. 

Ytterligare argument för att se till andras lösningar beskriver respondenten från verksamhet 1 

som att vänta och se till vad som faktiskt fungerar. 

 

Hagberg och Jonsson (2016) beskriver att utmaningen för organisationerna är att hitta en balans 

mellan att upptäcka nytt, utforska och förverkliga. Något som är avgörande för 

organisationernas konkurrenskraftighet genom att både vara mer kostnadseffektiv samt 

innovativ än konkurrenterna (Hagberg & Jonsson 2016). Det som respondenterna från 

verksamhet 1, 2 och 3 och 4 uttrycker är däremot att de i regel enbart ser till vad andra har för 

lösningar. I kontrast till detta betonar respondenten från verksamhet 6 vikten av att ligga i 

framkant genom att vara innovativ samt konkurrensutsätta marknaden. Respondenten från 

verksamhet 5 förklarar likaså att dess digitalisering syftar till att bidra till konkurrenskraftighet 

och att de därför måste hänga med i utvecklingen.  

 

Lagkrav och politik  
Av de intervjuade verksamheterna är fyra av sex hemmahörande i offentlig sektor, detta innebär 

att dessa fyra verksamheter tar upp lagen om offentliga upphandling som en påverkan vid 

anskaffning av IT. Eftersom de är statliga eller kommunala myndigheter påverkar lagen 
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verksamheterna som måste följa detta vid upphandling. Detta beskrivs av verksamhet 4 som 

komplext och att det påverkar alla i hela Sverige. Verksamhet 3 som tillhör en av de offentliga 

verksamheterna beskriver upphandlingsprocessen som följande:  
 

(...) Det som tog längst tid var att [namn på systemet] skulle upphandlas. Det är det som tar 
lång tid då vi inte bara kan välja det som känns bäst utan man måste gå på det som är billigast 

i relation till vad som är mest lämpligt. Så är det ju med statlig verksamhet, det måste tuggas 

igenom. [Verksamhet 3] 

 

Följaktligen så finns det även andra lagkrav som påverkar anskaffningen. Den nya 

dataskyddsförordningen, GDPR, som ersatte personuppgiftslagen har en stor inverkan, både på 

de offentliga och privata verksamheterna genom att sätta igång en förändring. Verksamhet 4 

förklarar att nya lagar som just GDPR resulterar i förändringar som behöver göras för att ligga 

i linje med Sveriges lagar. Detta styrks även av verksamhet 3 som lyfter fram det 

digitaliseringsprojekt som de gör nu, vilket huvudsakligen genomförs för att det efterfrågas ur 

rättssynpunkt. 

 

Det är inte bara lagar som påverkar utan även det politiska läget i landet. Verksamhet 1 som 

tillhör de offentliga verksamheterna belyser hur en ny regering kan påverka IT-lösningar, detta 

då budgetar omprioriteras vilket leder till att nya system inte blir klara. Projekt och stora 

satsningar blir därmed lidande genom att de blir vilande eller aldrig slutförs. Verksamhet 4 

beskriver liknande påverkan av budget gällande den digitala utvecklingen. Att budgeten styr 

och hur politiken prioriterar, verksamhet 4 har exempelvis ett politiskt direktiv som innebär att 

de mellan 2018-2022 måste jobba med att utveckla välfärdsteknik. 

 

Analys av temat lagkrav och politik 
Den offentliga upphandlingen är en reglerad inköpsprocess som används för att säkerställa att 

offentliga inköp använder offentliga medel på ett effektivt sätt och att det öppnas för 

konkurrens (Konkurrensverket, 2019). Upphandlingen innefattar olika åtgärder som ska 

användas vid anskaffning (Riksdagen, 2019). Respondenten från verksamhet 4 beskriver att de 

påverkas av detta genom att upphandlande blir en mer komplex process. Även respondenten 

för verksamhet 3 beskriver att de påverkas. Detta genom att den offentliga upphandlingen gör 

så att verksamheten inte kan välja det som är bäst, utan gå på det som är billigast i relation till 

vad som är mest lämpligt.  

 

Respondenten från verksamhet 4 förklarar att lagmässiga krav som GDPR sätter igång en 

förändring och att lagen medför en åtgärd för verksamheten. Greengard (2018) beskriver att 

företag som bryter mot GDPR kan få böter om inte reglerna för lagen följs. Verksamheterna 

påverkas dock även av andra lagar vilka kan innebära att de behöver utvecklas i en särskild 

riktning, där exempelvis det utvecklingsprojekt som verksamhet 3 just nu bedriver efterfrågats 

just ur rättssynpunkt.  

4.5 Beslutsunderlag  

I försök att säkerställa en IT-investerings uppfyllande av krav, önskemål samt framtida nytta 

så framkom det att verksamheterna tillämpar olika tillvägagångssätt; tillvägagångssätt som 

således ska argumentera för eller emot en investering. Den empiri som berör detta sammanställs 

i följande avsnitt under: “Krav och förstudie” samt “Business Case”.  

 

Krav och förstudie 
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Samtliga respondenter använder sig av någon form av en kravspecifikation för att komma fram 

till önskvärda funktioner, arbetssätt och säkerställa att lösningen resulterar i något som 

verksamheten själva eller kunden vill ha. Verksamhet 1 förklarar hur de arbetar med att ta in 

olika krav för att kunna möta nya behov och utvecklas. De jobbar med något som de benämner 

som loopar där kunder och kundgrupper frågas ut gällande hur de vill att verksamheten ska 

fungera. På detta sätt beskriver respondenten från verksamhet 1 frågor som de vill få besvarade 

genom att involvera kunder i dess arbete med loopar:  

 
Vad skulle ni vilja ha? hur vill ni att [Verksamheten] ska fungera, och då bland annat när det 

gäller digitalisering? Vad skulle ni kunna göra hemifrån t.ex. [Verksamhet 1] 

 

Respondenten från verksamhet 1 fortsätter att beskriva att looparna fungerar på så sätt att 

frågorna går igenom tills en form av mättnad är uppnådd. Detta resulterar i en förståelse för 

vad kunderna vill ha och används sedan när ett nytt system ska införas. Samtliga respondenter 

betonar på något sätt att kunderna har en viktig roll vid kravställning, då de vill veta vad 

kunderna har för önskemål. Respondenten från verksamhet 6 beskriver att kundefterfrågan har 

en viktig roll för genomförande vilket i slutändan leder till att kundnöjdheten ökar. Verksamhet 

5 betonar också vikten av att samla in krav från kunder, där UX designer genomför intervjuer 

med olika kunder för att hitta förbättringar samt att utföra customer journey mappings som 

innebär att man visualiserar och tar reda på vad kunden har för upplevelse med verksamheten.  
 

För att samla krav gör även några verksamheter förstudier. I början av en IT-investering eller 

utveckling av ett existerande system så förklarar respondenten från verksamhet 3 att de utförde 

ett studiebesök vid en annan verksamhet för att undersöka hur dess system fungerade. Detta 

med argumentet: fungerar det där så fungerar det för oss. Efter genomfört studiebesök 

beslutades huruvida projektet skulle genomföras.  

 

Att ta hjälp av befintliga lösningar hos andra verksamheter vid utveckling av egna system är 

någonting som respondenterna från samtliga myndigheter (Verksamhet 1,2,3 & 4) tillämpar 

(se avsnitt 4.4). Då det framgår att andras lösningar ofta blir utgångspunkten för sina egna.  

 

Fortsättningsvis förklarar respondenten från verksamhet 4 att de använder sig av en 

projektmodell inför eller när de utvecklar något. Det framgick att förstudien delas upp i två 

olika delar. Första delen bestod av att verksamheten upparbetade en behovsanalys för att 

undersöka vad det finns för grundbehov som besvarar varför något ska göras. Efter att det gjorts 

tas ett beslut. Om det visar sig att de beslut som tagits kommer att generera nytta så går 

verksamheten in i andra fasen av förstudien som är mer djupgående. Här analyseras nuvarande 

situation i verksamheten, vad som inte fungerar samt vad som är de konkreta behoven.  

 

Analys av temat Krav och Förstudie 
Andersen (1994) beskriver kravspecifikationen som en beskrivning av önskemål som 

användarna vill att ett system ska ha. Teorin går i linje med hur verksamhet 1, 2, 5 och 6 arbetar 

med dess kravinsamling. För att kunna förbättra en verksamhets konkurrenskraftighet är det 

fördelaktigt att se till kundernas olika värderingar och därmed försöka uppnå en bild av 

kundernas krav (Fung, Popplewell & Wie, 1998). Fung, Popplewell och Wie (1998) fortsätter 

att beskriva vikten med att se till att kunderna är tillfredsställda. I linje med detta så beskriver 

respondenten från verksamhet 6 att kundefterfrågan är viktig för att skapa kundnöjdhet samt 

verksamhet 1 beskriver att de frågar kunderna vad de vill ha.  
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Teorin överensstämmer även med verksamhet 2 och 5 som beskriver sitt arbete med att 

involvera kunderna i kravställningen, detta för att den önskvärda lösningen ska resultera i något 

som kunden eller verksamheten själva vill ha. Att uppnå nöjda kunder kan enligt verksamhet 2 

innebära att kunderna involveras i kravställningen gällande språk och användbarhet; vilket 

stämmer överens med vad Benyon (2014) beskriver om att säkra användbarhet. Benyon (2014) 

förklarar att detta kan göras genom att låta användarna vara med i utvecklingsprocessen där de 

får ta del av prototyper samt till ett systems effektivitet och funktionalitet.  

 

Brink (1988) beskriver att en förstudie innebär att den eller de som ska utföra projektet samlar 

nödvändig information för att slutföra planerat projekt. Detta med syftet att besvara om det är 

möjligt att genomföra på det tänkta sättet. Detta stämmer överens med det tillvägagångssätt 

som verksamhet 3 bedrivit för att samla in information från andra verksamheter, i syftet att ta 

beslut om lösningen faktiskt kommer fungera. Samtidigt beskriver respondenten för 

verksamhet 3 att det ibland resoneras “fungerar det där så fungerar det för oss”. Även 

verksamhet 4 ser till hur andra verksamheter har gjort när de själva ska utveckla lösningar. 

Vidare innebär förstudien hos verksamhet 4 att de gör en behovsanalys som identifierar behov 

samt ser huruvida lösningen kommer generera nytta, samt en del där verksamhetens nuvarande 

situation analyseras. Detta tillvägagångssätt påminner om de delar som Tonnquist (2018) 

förklarar kan ingå i en förstudie såsom klarlägga krav, analysera nuläge och bedöma 

affärsnyttan.  

 

Business Case  
Respondenterna från verksamhet 2, 4, 5, och 6 uttrycker att Business Case är något som 

förekommer när de ska investera i IT-lösningar. Förekomsten av underlaget varierar dock. 

Respondenten från verksamhet 2 beskriver att de i regel gör ett slags Business Case men kallar 

det istället för effekthämtningsplan som ser till nytta i form av effekter men också mjukare 

faktorer. Respondenten från verksamhet 4 säger att de alltid utformar ett Business Case medan 

respondenten för verksamhet 5 och 6 förklarar att de “gör det för det mesta”. Respondenterna 

från verksamhet 5 och 6 tonar båda ned vikten av Business Case när det inte handlar om dyra 

upphandlingar, då de uttrycker att det tar ganska lång tid att utforma beslutsunderlagen. 

  

Vidare har även verksamheterna varierande fokusområden i sitt Business Case. Respondenten 

från verksamhet 4 förklarar att det viktigaste med ett Business Case är att formulera vilka nyttor 

och effektmål som innehas. Däremot tonas intäkterna ned då de exempelvis inte ser till ROI 

(Return on investment). Respondenten från verksamhet 4 beskriver att detta beror på att de är 

en offentlig myndighet och intäkterna blir därmed inte av samma intresse som för den privata 

sektorn. Istället försöker de se till mjuka aspekter, men vid större upphandlingar använder de 

en modell som både ser till mjuka aspekter och intjäning: 

  
När vi upphandlande ett större verksamhetssystem så använde vi oss av en modell i förstudien 

för att identifiera hur mycket vi skulle kunna spara in om vi bytet system, det kallas för PENG-

analys. och syftar till att använda dom mjuka värdena, inte bara räkna på det exakta. 

[Verksamhet 4] 

  

Till skillnad från verksamhet 4, så har verksamhet 5 och 6 alltid stort fokus på ROI samt 

intäktspotential och uttrycker att detta är direkt avgörande för huruvida projektet ska fortsätta 

eller inte. Detta framgår av följande citat: 

  
(..) och se till vad det finns för intäktspotential. Ser man att: ja här finns inga intäkter och inga 
besparingar, då hamnar det ner i byrålådan igen. Men ser vi att det finns höga 

intäktsmöjligheter eller besparingsmöjligheter då drar vi det vidare. [Verksamhet 6] 
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(...) det är ROI som vi tittar på, okej vad lägger vi in och vad får vi ut och vad är effekten år 
efter år. [Verksamhet 5] 

  

Vidare beskriver respondenterna från verksamhet 2, 4 och 5 att de går tillbaka till Business 

Caset i slutskedet för att verifiera om de gjort rätt sak, där de ser vad utfallet blivit för att 

utvärdera detta mot det som sagts från början. Verksamhet 5 använder detta till framtida 

lärdomar.  

 

Analys av temat Business Case 
Empirin visar på att verksamheterna har varierande områden de fokuserar på vid upprättande 

av Business Case. Ward och Daniel (2006) beskriver hur ett Business Case ofta bygger på ROI 

och ses därför som starkt kopplat till ett ekonomiskt dokument. Detta överensstämmer med 

verksamhet 5 och 6 då dess Business Case har stark koppling till ROI med argumentet om att 

kunna avgöra huruvida projektet ska fortsätta eller inte. Detta går i linje med vad Beynon-

Davies (2009) beskriver då Business Case ger svar på om det är möjligt att genomföra 

investeringen. Det fokus som verksamhet 4 uttrycker särskiljer sig, där PENG-modellen istället 

används. Men framförallt är ”mjuka” värden av intressen för dem. Lundberg (2004) beskriver 

att PENG-modellen fokuserar på att se till nyttovärderingen för en IT-investering, detta 

överensstämmer med verksamhet 4 som använder modellen i syfte att identifiera både nytta i 

form av mjuka aspekter samt insparad summa vid byte av system.  

 

Teorin lyfter fram flertalet dimensioner som ett Business Case i IT-projekt värderar, bland 

annat att se vill vilken inverkan projektet har på användare, konsekvenser för företagsstrategier 

och affärsprocesser. I linje med detta så uttrycker respondenterna från verksamhet 5 och 6 att 

Business Case är omfattande, vidare beskrivs att det tar lång tid att utforma ett Business Case 

att det i regel bara upprättas fullständiga Business Case när det handlar om dyra upphandlingar.  

 

Beynon-Davies (2009) förklarar att Business Case anses vara ett hjälpmedel för att utvärdera 

investeringar. Detta stämmer överens med hur respondenten på verksamhet 2, 4 och 5 använder 

sina Business Case. Respondenterna hos dessa verksamheter uttrycker att de går tillbaka till 

Business Caset i slutskedet där de utvärderar om resultatet stämmer överens med den 

ursprungliga plan som framgår i dess Business Case. Verksamhet 5 beskriver att detta är av 

vikt för framtida lärdomar.  

4.6 Användning 

När en IT-investering väl är i drift så ger verksamheterna uttryck för problematik kopplat till 

aspekter såsom kompetensbrist och förändringsmotstånd bland användare, men också rena 

misslyckanden med system som aldrig blivit färdiga eller som inte längre fyller sin funktion. 

För att förhindra det sistnämnda framgår värdering av system som en viktig faktor, vilket görs 

genom systemförvaltning och underhåll. Respondenternas bidragande inom detta område 

sammanställs därmed under rubrikerna “Användare”, “Systemförvaltning och underhåll” samt 

“Misslyckanden”.  

 
Användare 
Respondenten från verksamhet 1 ger uttryck för att användarna inom verksamheten har 

föryngrats men medelåldern är fortfarande relativt hög. Då verksamheten arbetar med att 

digitalisera sig ytterligare så uttrycker respondenten att det råder en viss problematik gällande 

ålder och digitalisering. Svårigheter som beskrivs är att det tar längre tid för användare med 
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högre ålder men även att de blir problem när användarna ska lära sig nya saker. Det är dock 

nödvändigt att medarbetarna kan använda och förstå sina digitala lösningar för att kunna hjälpa 

dess kunder. Vidare förklarar respondenten från verksamhet 1 att det därför har varit ett 

omfattande arbete internt för att få alla att förstå vad digitaliseringen innebär, något som 

beskrivs så här: 

 
Det har varit ett jättearbete internt för att få alla att förstå vad digitaliseringen innebär. (...) 
En stor del är att vi ska kunna hjälpa våra kunder att bli mer digitala och använda digitala 

kanaler för att underlätta vårt arbete, men då måste vi förstå vad det är vi pratar om. 

[Verksamhet 1]  

I kontrast till detta så ger respondenten från verksamhet 3 inte uttryck för att deras medarbetare 

involveras på samma sätt i deras digitala utveckling:  

Det finns inte direkt någon förslagsbrevlåda... men det finns ingen bra kanal att lämna 
synpunkter, det gör det inte, men det kanske man borde ha. Många sitter nog på förslag. 

[Verksamhet 3] 

 

Vissa respondenter uttrycker att det finns ett motstånd i verksamheten mot digitalisering. 

Respondenten från verksamhet 1 förklarar att motståndet påverkar hela verksamheten och det 

krävs att man lär nytt, vilket tar lång tid. Vissa anställda tycker att det är roligt och intresserar 

sig i utvecklingen, där respondenten från verksamhet 1 uttrycker att andra tänker så här: 

 
Jag behöver inte göra något överhuvudtaget och jag jobbar som jag alltid har jobbat och så  
löser det sig i slutändan. [Verksamhet 1] 

 

Respondenten från verksamhet 3 beskriver liknande motstånd då vissa kollegor kan ge uttryck 

för en viss oro vid utvecklingen av ett mer digitaliserat arbetssätt. Respondenten beskriver även 

att det kan gå lite snabbt med digitala utvecklingen ibland då de ligger efter. Respondenten 

förklarar att det finns många kollegor som tycker att de är “pest och pina” med digitaliseringen, 

men på grund av att vi ligger efter med digitaliseringen måste vi kräva att de ska klara av det. 

Det betonas också att att det är viktigt att försöka få med alla på “tåget”. Respondenten från 

verksamhet 4 uttrycker ett problem i samma linje som med verksamhet 1 och 3. En del personer 

och kollegor anser att det är jobbigt med teknik och att det kommer att krävas en stor 

kulturförändring. Respondenten från verksamhet 4 har ett citat som illustrera teknikmotståndet: 

 
 (...) det kan jag inte och därför vill jag inte ha med det att göra. [Verksamhet 4] 

 

Det framkom även att motståndet inte bara kommer från personer som har svårt att ta till sig 

nya arbetssätt. Respondenten från verksamhet 5 beskriver även att det finns ett problem 

gällande kompetens som resulterar i ett slags motstånd.  Att tack vare utvecklingen blir det 

lättare att genomföra olika digitala förändringar, men att det bromsas på grund av en jättestor 

kompetensbrist.  

 
Analys av temat Användare 
Hagberg och Jonsson (2016) förklarar att utvecklingen av tekniken kan skapa en digital klyfta 

mellan de som är digitalt kunniga och de som inte är det. Respondenterna från verksamhet 1,3 

och 4 visar på att denna klyfta finns representerad i verksamheterna. Det finns ett motstånd där 

respondenten från verksamhet 1 uttrycker att vissa inte vill ändra på sitt arbetssätt. 

Respondenten från verksamhet 4 förklarar att vissa personer inte vill lära sig då de anser att de 

inte kan med den nya tekniken. Duncan (1972) beskriver att organisationer behöver kunna 
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anpassa sig efter sin miljö för att kunna vara och förbli lönsamma. Detta stämmer överens med 

vad respondenten från verksamhet 3 förklarar att det kan gå för snabbt ibland, att man inte 

hinner med att anpassa sig och lära nytt. Men att de ändå måste klara av att hänga med i denna 

utveckling för att inte ligga efter. Hagberg och Jonsson (2016) förklarar att förändringstakten 

gör att många organisationer står inför stora och komplexa förändringar. I linje med detta 

beskriver respondenten från verksamhet 5 att hen ser hur förändringar blir lättare att genomföra 

med den nya tekniken, men att motståndet ligger i en jättestor kompetensbrist.  

 

Poulymenakou och Holmes (1996) beskriver att människan är en integrerad del av alla 

arbetssystem och att det därför är viktigt att se till dess intressen, då en försummelse av dess 

intressen kan innebära att den önskade effektiviteten istället resulterar i ineffektivitet. 

Verksamhet 3 riskerar en försummelse av de intressen som ligger hos dess medarbetare både 

genom att inte ha någon kanal där de kan framföra förslag och åsikter, medarbetare där vissa 

tycker att digitaliseringen är “pest och pina”. I linje med detta uttrycker även respondenten från 

verksamhet 4 att det finns ett visst motstånd bland dess medarbetare som grundar sig i en 

motvillighet att behöva lära nytt. I kontrast till detta så förklarar verksamhet 1 att det finns en 

problematik kring digitalisering av dess verksamhet med anledning av en högre medelålder 

bland medarbetarna, men däremot ser de till medarbetarnas intressen då de bedriver ett 

omfattande arbete för att hantera medarbetarnas problematik med tekniken. Verksamhet 3 

beskriver att detta är av vikt för att de ska kunna hjälpa sina kunder vilket stämmer överens 

med vad Poulymenakou och Holmes (1996) förklarar om att människans intressen är viktigt 

för organisationens effektivitet.  

 
Systemförvaltning och underhåll 
Verksamhet 2, 4, 5 och 6 har rutiner för att värdera befintliga lösningar i syfte att förvalta och 

underhålla dem. Verksamhet 4 har en förvaltningsgrupp på 15 personer som går in och kollar 

på systemen och följer upp dem samt avtalen kring systemen. Vidare träffar de även 

leverantörerna för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta resulterar i att det 

kravställs löpande vilket leder till förbättringar och nya releaser. Verksamhet 4 värderar även 

befintliga lösningar för att se vad som fungerar och hur, samt vilka brister som finns. Genom 

att värdera sitt befintliga utbud av system kan de ta beslut om det finns behov av upphandling 

av nya system.  

 

Fortsättningsvis förklarar respondenten från verksamhet 6 att de följer upp alla tjänster och 

produkter där de ser till vilka kostnader och intäkter som finns kopplade till dem. Upptäcker 

de att en tjänst eller produkt har dålig täckning så utreds orsaken för att sedan ta beslut om 

eventuell avveckling. Respondenten från verksamhet 6 fortsätter beskriva att avveckling är 

väldigt dyrt, där de börjar med att sluta marknadsföra och sälja tjänsten för att sedan sluta 

supportera tjänsten och sedan ta bort den helt. Skulle uppföljning av system visa att någon 

lösning går back kan de ibland besluta att det är acceptabelt, om tjänsten i sig är viktig för 

försäljning av andra tjänster. Detta beskriver verksamhet 6 genom följande citat:  

 
(...) det är ju ungefär som butikerna som rear ägg till påsk för dom vet att har dom  
billiga ägg, då kommer man dit och köper hela påskbordet. [Verksamhet 6]  

 

Respondenten från verksamhet 5 förklarar att de förvaltar sina system för att undvika risken 

för att system ska ligga kvar tills de är oanvändbara för att sedan bygga någonting nytt ovanpå. 

Istället försöker antalet system minimeras genom att avveckla sådant som inte fungerar och 

därmed undvika uppkomsten av en okontrollerbar massa av system. För att identifiera lösningar 

som kräver åtgärder så följs försäljning och nyckeltal upp. Sedan finns det olika ansvariga som 



- 32 - 

 

tar ställning till huruvida lösningen fortfarande är lönsam eller ska avvecklas. I kontrast till 

detta förklarar respondenten från verksamhet 1 att det inte bedriver något arbete för att värdera 

sina lösningar, vilket leder till en problematik som framgår av följande citat:  
 

Man värderar inte så mycket av de existerande systemen, dvs ser till om exempelvis ett system 
fortfarande håller måttet. Man kan behöva ställa sig frågan om man får ut det man vill av 

systemet än idag, i förhållande till när man körde igång det för 5-10 år sedan. [Verksamhet 1] 

 

Fortsättningsvis så förklarar respondenten från verksamhet 1 att det är stor skillnad på 

användarantalet från att systemet infördes till idag, även att det byggs på mer och mer 

applikationer i systemet:  
 

I regel är det så att kanske 100 personer använde systemet vid införandet jämfört med 10 000 

i dagsläget Man värderar inte tillräckligt mycket för att se om det fortfarande håller. Sedan 
försöker man ofta lappa och laga alldeles för länge, och tillslut går det inte koppla fler 

applikationer i systemet. Det går inte att utveckla mer, och då helt plötsligt lägger man på 
någonting annat. [Verksamhet 1] 

 

Avslutningsvis förklarar respondenten från verksamhet 1 att de har flera lösningar som är 

påbyggda på varandra vilket skapar flera arbetsmoment. Detta gör att medarbetare behöver 

klicka sig vidare och hamna i ett nytt program. Respondenten från verksamhet 2 förklarar att 

under ett års gång så kollar en områdesarkitekt tillsammans med andra personer igenom och 

ser hur det ser ut och vad som kan behövas göras för att utöka livslängden. Respondenten 

fortsätter att förklara hur olika investeringar hanteras, att man har koll på den livscykeln som 

ett system har. Att det är investeringar man har gjort och att det är viktigt att man inte bara kör 

dem i sank och efter det så får man börja om från början. Det kräver att man har “span” på de 

olika systemen.  

 

Analys av temat Systemförvaltning och underhåll  
Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) förklarar att systemförvaltning är att utföra vissa åtgärder 

för att förlänga ett systems livslängd. Dekleva (1992) beskriver en del i systemförvaltning som 

att förbättra existerande system, genom att lägga till nya funktioner, hitta och korrigera brister. 

Detta synsätt på förvaltning går i linje med vad verksamhet 4 beskriver där respondenten 

betonar vikten av att följa upp just funktionalitet och brister i sina system, för detta arbete har 

de en utsedd grupp. Respondenten från verksamhet 2 ger också uttryck för en form av 

förvaltning som går i linje med Brandt, Carlsson och Nilsson (1998), men betonar att denna 

förvaltning främst berör systems arkitektur, men med samma syfte som regelrätt förvaltning; 

att förlänga systems livslängd.  

 

Respondenten från verksamhet 5 förklarar att de har ansvariga personer som förvaltar 

existerande system, en förvaltning sker för att minimera risken för att ett system ligger kvar 

tills de inte längre fungerar; för att sedan försöka bygga något ovanpå det. Det hjälper till att 

inte få en rad system som är svåra att interagera med varandra. Det respondenten från 

verksamhet 5 beskriver går i linje med hur Eriksson (2004) beskriver underhållbarhet, att det 

gör det lättare att förvalta efter implementering, vilket även kan leda till lägre kostnad.  

 

Respondenten från verksamhet 1 uttrycker att de finns brister i dess sätt att arbeta med 

värdering av de existerande systemen, de vet inte om de fortfarande håller måttet. Vidare 

förklarar respondenten att de “lappar och lagar” alldeles för länge. Det byggs på fler 

applikationer vilket gör det svårt att navigera, de behöver klicka sig igenom en rad extra 

arbetsmoment och kan tillslut hamna i ett annat program. Detta går emot hur Benyon (2014) 
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karaktäriserar och förklarar att ett system har hög användbarhet. Enligt Benyon (2014) uppnås 

hög användbarhet genom att fokusera på människan när lösningarna designas, hur användarens 

arbetsmiljö ser ut och vem användaren än.  

 

Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) fortsätter att beskriva hur förvaltningen kan leda till 

avveckling, då systemen har blivit föråldrade eller olönsamma. Respondenten från verksamhet 

6 förklarar att de kollar mycket på lönsamheten då de följer upp kostnader och intäkter på 

produkten, om det skulle saknas täckning då tas beslutet om en eventuell avveckling. 

Respondenten från verksamhet 6 förklarar att avveckling är något väldigt dyrt men att de 

genom förvaltning kan identifiera olönsamma delar som kan avvecklas. Detta är en process 

som går i linje med vad Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) beskriver som successiv 

avveckling.  

 

Vidare beskriver Brandt, Carlsson och Nilsson (1998) att förvaltning normalt omfattar en stor 

portfölj bestående av både egenutvecklade system och standardsystem, där förvaltning kan 

behöva ske ihop med leverantören. Detta går i linje med verksamhet 4, där respondenten 

förklarar att de träffar leverantörerna av dess system vid förvaltning för att följa upp 

funktionalitet och avtal.  

 
Misslyckanden 
Respondenten från verksamhet 1 förklarar att de har ett pågående projekt som skulle innebära 

en omstrukturering av verksamheten vilket skulle vara färdigt 2021. Men på grund av 

omprioriteringar ska det istället vara färdigt 2019, det är två år tidigare än vad man tänkt på ett 

sex års projekt. Vidare framgår det att detta bär med sig omfattande utmaningar, men att de 

ändå var tvungna att driftsätta systemet för få runt verksamheten. Respondenten uttrycker en 

ovisshet kring hur detta kommer mynna ut: 

 
(...) förhoppningsvis kommer det blir bra, men det är nog inte alls säkert att det blir det i alla 
lägen. [Verksamhet 1]  

 

Respondenten fortsätter med att beskriva funktionaliteten hos ett av verksamhetens nuvarande 

system. Systemet används fortfarande trots att det började användas när digitaliseringen inte 

hade kommit så långt. Utöver åldern på systemet så överensstämmer det inte heller med de 

krav som verksamhetens system bör uppfylla och istället för att åtgärda felen så utvecklas nu 

ett nytt system. Även respondenten från verksamhet 3 lyfter fram ett specifikt system som 

respondenten anser borde utvecklas på grund av bristande funktionalitet för ändamålet. På 

följande sätt beskriver respondenten verksamhetens problematik: 

 
(...) vi borde ha mer typ ett affärssystem där man kan göra allt i samma system, vi har… 400 

system, sjukt många system som inte pratar med varandra. Vissa är bra, vissa mindre bra och 
andra direkt dåliga. [Verksamhet 3] 

 

Respondenten från verksamhet 1 beskriver att det finns en komplexitet i dess system och att 

det har gjorts försök till att utveckla dem, både internt och externt. Även försök till att beställa 

nya system har genomförts då utvecklingen aldrig blivit klar vilket har resulterat i att regeringen 

inte givit tillräckligt med pengar för att täcka upp inköpen. Något som respondenten från 

verksamhet 1 beskriver så här:  

 
Man kanske inte tillräckligt med pengar för de och då får man skrota det projektet och då har 
man lagt ner ett ex antal 100 miljoner på det och så… så blir det liggandes [Verksamhet 1]  
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Respondenten från verksamheten 1 förklarar vidare att system som blir liggandes blir 

egentligen aldrig klara, vilket beskrivs som en stor problematik då det innebär att systemen till 

slut blir föråldrade. Respondenten från verksamhet 5 beskriver hur de jobbar för att inte få en 

“trädkoja”, det vill säga ett system som bara byggs på med nya funktioner och i slutändan inte 

kommer att fungera. Att minska antalet system och inte låta det ligga för länge tills det blir 

oanvändbart och sedan försöka bygga något på det. Respondenten fortsätter med att uttrycka 

vikten av att ha en långsiktig strategi. Ett exempel som respondenten lyfter fram som ett typiskt 

misslyckande är att man har fem olika lösningar från fem olika leverantörer som sedan ska 

underhållas, samt som kanske inte kommunicerar optimalt med varandra. Det blir i slutändan 

både dyrt och ohanterbart. Avslutningsvis förklarar respondenten att det viktigaste inte är att 

springa långsammare, utan att springa smartare.  

 

Analys av temat Misslyckanden 
Trots att det görs stora tekniska framsteg så misslyckas fortfarande flertalet implementeringar 

av IT (Irani & Love 2008). Detta är något som överensstämmer med verksamhet 1 då de 

beskriver att det fanns ett tvång att få igång systemet för att säkra att verksamheten ska gå runt 

och att verksamheten hoppas på att implementeringen ska gå väl. Ytterligare misslyckanden 

beskrivs av verksamhet 1 genom att respondenten beskriver dess system som föråldrat och 

bristande i krav. Även respondenten från verksamhet 3 uttrycker missnöje med ett av dess 

system då funktionaliteten beskrivs som bristfällig då systemet inte pratar med varandra.  

 

Respondenten för verksamhet 1 förklarar även att det lagts mycket pengar på inköp av nya 

system. Irani och Love (2008) beskriver att misslyckanden ofta härleds till monetära förluster. 

Detta är något som går i linje med verksamhet 1 då respondenten beskriver att de till slut får 

skrota väldigt dyra projektet då pengarna inte räcker till. Denna teori går även ihop med hur 

respondenten från verksamhet 5 ger ett exempel på ett misslyckande. Att bygga på funktioner 

tills det blir ett ohanterligt system blir i slutändan dyrt.  

4.7 Utvärdering 

Gällande utvärdering så fokuserade verksamheterna främst på finansiella aspekter, mål och 

effekter, alternativt att de inte utvärderade sina IT-investeringar överhuvudtaget. Resultatet 

som berör verksamheternas utvärdering kommer därmed presenteras under rubrikerna: 

“Ekonomisk utvärdering”, “Mål och Effektutvärdering” samt “Bristande utvärdering”. 

 

 
Ekonomisk utvärdering  
Den ekonomiska utvärderingen har ett stort fokus, främst hos verksamheterna inom privat 

sektor. Att utvärdera det finansiella beskrivs som enklare och tydligare. Följande citat beskriver 

hur verksamhet 5 tänker kring den ekonomiska utvärderingen: 

 
Att utvärdera det finansiella är den viktigaste och mest mätbara punkten. Men man får inte 

fastna i att bara utvärdera det finansiella dock. Om man i ett Business Case bara ser till 

kortsiktiga pengar så finns det risk att man gör bort sig, man måste se långsiktigt också. 
[Verksamhet 5] 

 

Respondenten från verksamhet 5 fortsätter att förklara varför den ekonomiska utvärderingen 

har ett större fokus. Detta genom att beskriva att pengar alltid är pengar och att 

försäljningsdrivande saker är något som alltid prioriteras tills det blir uppenbart att 

verksamheten inte är effektiv på det stora hela. Vidare beskrivs enkelheten med att mäta små 

saker för verksamhet 5, detta då de är verksamma inom detaljhandel och e-handel. Exempelvis 
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kan det handla om att byta köpknappen från grön till röd och se ifall det kommer generera mer 

pengar. Detta beskrivs vara något som går att mäta rakt av och således som något okomplicerat.  

 

Respondenten från verksamhet 6 förklarar att dess mätning varierar men att de självklart tittar 

på ekonomin, vilket oftast görs av en CFO, finanschef eller ekonomichef. Men det går även att 

kolla på olika förutsättningar, information, kunskap och teknik för att göra en bedömning på 

möjliga intäkter. Respondenten från verksamhet 6 förklarar även att kostnader är lätta att 

bedöma men att intäkter är svårare att bedöma, det gör att många tittar på intäkter. 

Respondenten från verksamhet 6 beskriver även att de utvärderar projekt med olika typer, men 

att den ekonomiska är den viktigaste: 

 
Det är ju olika typer av värderingar eller utvärderingar vi använder också men ekonomiskt är 
ändå dom viktigaste och se liksom vad är intäkterna och kostnader. [Verksamhet 6] 

 

Även respondenten från verksamhet 2 beskriver vikten av att det finns en ekonomisk 

effekthemtagning och tillika verksamhet 6 så är det ekonomiavdelningen som har ansvaret för 

att uppföljningen genomförs. Tillvägagångssättet för att utvärdera intjäningen av en IT-

investering beskriver respondenten från verksamhet 4 att det kan se ut såhär: 

 
Tre år efter projektet ska man gå tillbaka och se vad är utgången, har vi kommer upp till det 
som vi har sagt från början eller inte. [Verksamhet 4] 

 

Visar det sig inte vara någon intjäning så beskriver respondenten att det inte finns någon ide att 

genomföra det.  

 

Analys av temat Ekonomisk utvärdering  
Respondenten från verksamhet 2, 4, 5 och 6 belyser vikten av att göra en ekonomisk 

utvärdering. Sandberg och Faugert (2012) beskriver att en ekonomisk utvärdering innebär ett 

väl användbart material för att göra olika beslut och prioriteringar. Även Irani och Love (2008) 

beskriver att mätning av ekonomiska aspekter är något som är väl användbart samt önskvärt av 

verksamheter. Detta överensstämmer med respondenten från verksamhet 5 som beskriver att 

det finansiella är den viktigaste och mest mätbara punkten. Respondenten från verksamhet 6 

innehar liknande åsikt kring ekonomisk utvärdering. Hen beskriver att verksamheten utvärderar 

projekt av olika typer men att den ekonomiska aspekten är den viktigaste.  

 

Tillvägagångssättet för verksamhet 6 sätt att utvärdera stämmer överens med teorin då 

Sandberg och Faugert (2012) förklarar att den ekonomiska utvärderingen handlar om att räkna 

på vad det kostar att utföra en åtgärd. Verksamhet 6 betonar vikten av att klarlägga vad som är 

intäkter och vad som är kostnader men att det finns en svårighet att bedöma intäkterna.  

 

Mål och effektutvärdering 
Verksamhet 1 beskriver sitt arbete med mål och effektutvärdering av dess satsningar genom att 

utgå från de krav som samlats in, för att sedan ställa frågan om de mött kundernas efterfrågan. 

I regel förklarar respondenten från verksamhet 1 att de träffar rätt, men det finns undantag:  

 
I de flesta fall så träffar vi relativt rätt, men i vissa fall då har vi inte alls hamnat där kunderna 

ville eller så har det gått så långt att det som kunden ville ha då är inte det som kunden vill ha 

idag, då den tekniska utvecklingen har gått så långt framåt. Då måste vi börja titta på det igen, 

kan vi förnya oss kan vi förändra det vi har? eller ska vi låta det var som det är? [Verksamhet 

1] 
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På lokal nivå beskriver verksamhet 1 att de fokuserar på att utvärdera om resultatet är 

användarvänligt för kunder samt medarbetare. Respondenten från verksamhet 1 beskriver att 

det är viktigt att se att dess kunder klarar av att använda sig av digitaliseringen och att det har 

ett samhällsuppdrag där kundens behov ska bemötas. Respondenten fortsätter att förklara att 

de måste kolla på vad deras kunder får ut av det. Utöver användarvänligheten så beskrivs även 

att funktionaliteten av lösningen är något som utvärderas, detta för att säkerställa att det 

fungerar som det är tänkt.  

 

Även verksamhet 4 beskriver att man arbetar med mål och effektutvärdering. Istället för krav 

så har verksamheten använt sig av enkäter. Respondenten från verksamhet 4 beskriver att de 

låtit pilotdeltagare för ett projekt fylla i en enkät varje dag. Enkäten beskrivs innehålla tekniska 

delar, frågor gällande användarvänligheten och hur lösningen uppfattas av medarbetare. 

Uppfattningen från medarbetare beskrivs av respondenten mätas genom att se ifall personalen 

upplever en förbättring eller inte, det kan till exempel. handla om hur mycket tid man sparar 

på en dag. Fortsättningsvis beskriver respondenten från verksamhet 4 att enkäten även försöker 

fånga in hur kunderna, det vill säga brukarna, påverkas av lösningen. Det framgår nedan:  
 
Enkäten har också fokus på hur lösningen uppfattas ute hos brukarna. Har de reagerat positivt 

eller negativt på att vi har haft mobil med oss ut? [Verksamhet 4] 

 

Vidare uttrycker respondenten från verksamhet 4 att enkäten, utöver detta “mjuka fokus”, 

fokuserar på siffror:  
 

Utöver de lite mjuka uppskattningarna från personalen så har vi även mätt längden på besöken 

hos brukarna, vi har mätt hur mycket övertid de klockar nu jämför med tidigare, och även hur 
antalet anteckningar dom gör,. Så vi följer upp både på siffror som vi kan se i systemet men 

även på uppskattning hos personalen. [Verksamhet 4] 

 

Respondenten från verksamhet 4 förklarar hur ett av dess lyckade projekt utvärderades, där 

effekterna som framkom var väldigt positiva. Olika former av digitala signeringslistor hade 

införts och efter utvärderingen av denna lösning framgick effekten att det slarvades mindre 

samt att det blev en form av kvalitetssäkring. Detta då det tack vare den nya lösningen fanns 

tydlig information angående vem som gjort vad. Respondenten från verksamhet 4 uttrycker sig 

följande kring denna positiva utvärdering:  

 
Det är en sån grej som är jättebra att kunna följa upp och se att det faktiskt blivit någon form 

av effekt av den digitaliseringsarbete som vi faktiskt gör nu. [Verksamhet 4] 

 

Fortsättningsvis beskriver respondenten från verksamhet 4 återigen dess utvärderingar som en 

kvalitetssäkring där det skapar en nytta för stadens invånare, att de mår bättre. De beskriver att 

detta är en aspekt som är nödvändig att följa upp och att se att digitaliseringsarbetet faktiskt 

givit effekter. Att se till sin omgivning beskriver även respondenten från verksamhet 2 som 

något viktigt. Det beskrivs att verksamheten tar in skolklasser som får testa verksamhetens 

språk och användbarhet i systemen. Detta förklaras som en form av utvärdering och ett 

tillvägagångssätt som hjälper verksamheten att se till att de ligger rätt i sin digitalisering.  

 

Analys av temat Mål och effektutvärdering  
Sandberg och Faugert (2012) beskriver att tanken med mål- och effektutvärdering är att den 

åtgärd som gjorts ska stämma överens med de mål eller önskade effekter som en verksamhet 

satt upp. Detta överensstämmer med verksamhet 1, 2 och 4 men verksamheternas mål- och 

effektutvärderingsmetoder skiljer sig åt. Variationen av metoder styrks av teorin då Foss (2005) 
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förklarar att effektmodeller är breda och klarlägger alla konsekvenser som är relevant vid 

utvärdering.  

 

Enligt Sandberg och Faugert (2012) ska mål- och effektutvärdering användas när det finns ett 

tydligt syfte med vad utvärderingen ska undersöka. Detta går i linje med verksamhet 1, 2 och 

4 då det finns tydliga syften med dess utvärderingar och innefattar bl.a. kunders efterfrågan, 

användarvänlighet, funktionalitet och digitaliseringens effekter. Respondenten från 

verksamhet 2 förklarar hur de tar in skolklasser för att testa språk och användbarhet, vilket visar 

på ett tydligt syfte. Detta stärks även av hur respondenten från verksamhet 4 beskriver att de 

utvärderar både interna och externa faktorer med syftet att se om det faktiskt blivit någon effekt 

av det digitaliseringsarbete som utförs. Det resulterar att det skapar en möjlighet att kontrollera 

om de mål som satts upp har uppnåtts.  

 
Bristande utvärdering  

Det har framkommit bland respondenterna att utvärdering av olika IT-satsningar görs i en 

varierande utsträckning. Respondenten från verksamhet 1 förklarar att det är viktigt för sina 

kunder att utvärderingar görs så att alla kan använda dem. Respondenten fortsätter att berätta 

att utvärderingar borde göras oftare men att det kan vara problematiskt, vilket illustreras med 

följande citat: 

 
Vi borde arbeta mer frekvent med att utvärdera samtidigt som man inte vill utvärdera sönder 
sig heller. Men just nu går digitaliseringen lite för fort vilket resulterar i att vi inte hinner 

testköra fullt ut och därför sjösätter system för snabbt. [Verksamhet 1] 

 

Problematiken kring utvärdering gäller även för verksamhet 2. Respondenten beskriver att det 

är svårare att göra uppföljning för kvalitativa faktorer, det vill säga icke ekonomiska faktorer. 

Uppföljning är något som verksamheten arbetar successivt med och det finns en önskan att det 

ska finnas ett styrverktyg i framtiden som gör det enklare att följa upp de mjuka faktorerna.  

 

Respondenten från verksamhet 3 beskriver att utvärdering är något som inte görs. Så länge det 

fungerar bra och det inte finns något klagomål från någon ände så arbetar man inte med att 

följa upp. En del i detta är att det inte har funnits några krav på det från högre instanser och 

därför görs det inte, men respondenten uttrycker att det borde efterfrågas. Respondenten 

beskriver även att besöken till avdelningen har blivit färre vilket ger kostnadsbesparingar och 

effektivisering vilket syns på statistiken. Vidare förklarar respondenten från verksamhet 3 att 

de istället borde jämföra lösningen mot den förebild som de utgått ifrån, vilket respondenten 

beskriver som följande:  
 

(...) vi har andra lärosäten som vi besökte inför att vi valde systemet. Vi skulle på något sätt 

kunna ha jämfört resultatet med deras system och hur det fungerar. Sedan ställa sig frågan om 
“hur blev det? var det här bästa lösningen eller var det bara billigast?” Så det kan jag sakna… 

[Verksamhet 3] 

 

Försummelsen av utvärderingen visar sig även infinna sig hos verksamhet 4. Respondenten 

förklarar att det är ofta som verksamheten glömmer att gå tillbaka och utvärdera effektmålen. 

Fortsättningsvis beskrivs det att det är lätt man springer vidare och således inte stannar upp och 

funderar på vad verksamheten har gjort och vad de kan lära sig av det. Detta beskrivs även vara 

något som är generellt vanligt enligt respondenten från verksamhet 4.  

 

Att glömma bort att utvärdera är en aspekt, att aktivt välja bort det är en annan. Respondenten 

från verksamhet 5 lyfter fram att det är väldigt svårt att mäta effekterna av en stor 
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implementering som fortlöpt över längre tid, och att det därför inte är lönt att försöka. Så här 

försöker respondenten sätta ord på problematiken:  
 

För några år sedan implementerade vi ett affärssystem, en av de största grejerna man kan göra. 

Jag visste redan på väg in att det inte är relevant med ett Business Case då projektet är så 

omfattande att det inte ens skulle vara ett finger i vädret. Så när man ska mäta effekterna något 
år efteråt är det nästan omöjligt att säga, när ska man mäta och vad ska man mäta? Är det ens 

värt att försöka? [Verksamhet 5] 

 

Ytterligare en aspekt som respondenten från verksamhet 5 lyfter fram som försvårar 

effektmätningen och medför att det är svårt att se vad som är vad är att det händer andra saker 

vid sidan av projekten. Exempel på detta kan vara initiativ som verksamheten gör gällande att 

minska eller öka personalstyrkan. Problematiken visar sig även för verksamhet 4. 

Respondenten beskriver att de försöker hitta ett tillvägagångssätt för att följa upp mjuka 

aspekter som exempelvis arbetsmiljö. Att ta reda på vad som är vad visar sig även vara ett 

problem som verksamhet 4 har.  

  
Analys av temat Bristande utvärdering  
Bransch (2010) beskriver att utvärdering har som syfte att bedöma kvaliteten av processer såväl 

före som efter en implementation och Beynon-Davies (2009) förklarar att organisationer inte 

utvärderar sina system och projekt tillräckligt effektivt. Det kan vara en svår uppgift och 

respondenten från verksamhet 1 förklarar att de arbetar med att utvärdera lösningar men att det 

är någonting som borde prioriteras mer. Det är svårt att få tid till det vilket skapar en del 

problem för verksamheten. Respondenten från verksamhet 2 tar upp att det är svårt att göra en 

uppföljning på de kvalitativa faktorerna, främst för att det saknas verktyg för det. 

Problematiken verksamhet 1 och 2 beskriver går att koppla till att det är svårt att utvärdera 

projekt och systemet på ett effektivt sätt.  

 

Khallaf (2012) beskriver att en del IT-investeringar görs på antagande om att det ska förbättra 

verksamheten. Detta stämmer överens med hur respondenten från verksamhet 3 som förklarar 

att de inte gör någon utvärdering av sina lösningar överhuvudtaget, istället görs ett antagande 

om att det fungerar bra, men att de i själva verket inte kollat på det mer än så.  

 

Irani och Love (2008) beskriver att utvärdering av IT-investeringar är något väldigt komplext, 

men att det trots detta är någonting som har uppmärksammats mer på senare tid. Detta 

överensstämmer inte med verksamhet 3 som inte utvärderar alls, verksamhet 1 som uttrycker 

att de inte hinner på grund av den snabba digitaliseringen eller verksamhet 4 där respondenten 

beskriver att utvärdering är något som glöms bort.  

 

Utvärdering kan fokusera på både mätbara och icke-mätbara fördelar. Icke-mätbara fördelar är 

sådant som oftast bara kan bedömas på en subjektiv nivå genom kvalitativa mått, och kan 

exempelvis handla om förbättringar i tillfredsställelse i verksamheten (Ward & Daniel 2006). 

Icke-mätbara fördelar är någonting som försvårar för verksamhet 4 vid dess effektmätning, där 

de exempelvis försöka mäta mjuka aspekter såsom arbetsmiljö, med hjälp av relaterade mätetal 

som sjuktal men har svårigheter att säga om det faktiskt är lösningen som haft påverkan på 

mätetalen. Att fördelarna räknas som “mätbara fördelar” behöver således inte nödvändigtvis 

göra saken enklare, verksamhet 5 förklarar att dess stora IT-investeringar i kombination med 

föränderlig verksamhet gör att det är omöjligt att avgöra vilken faktor som faktiskt har påverkat 

siffrorna. 
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5 Diskussion 

 
Avsnittet diskuterar studiens resultat och metod. Resultatdiskussionen fokuserar på intressanta 

delar som analysen berört, i syfte att lägga grund för studiens slutsatser. Metoddiskussionen 

reflekterar över studiens metod.

 

5.1 Resultatdiskussion  
 

Grunder för IT-investeringar 

Flertalet grunder vid anskaffning av IT har identifierats. En faktor som påverkar flera 

verksamheter är samhällets utveckling av digitala lösningar. Det är inte förvånande att den 

rådande digitala samhällstrenden visar sig ställa krav på verksamheternas förändringstakt. Inte 

heller är det förvånande att detta är något som resulterar i komplexa utmaningar för 

verksamheterna. Verksamheterna ger uttryck för att de måste anpassa sig efter hur samhället 

utvecklas, annars finns det risk för att de inte längre är attraktiva för sin målgrupp eller tappar 

sin konkurrenskraftighet. Detta är faktorer som är bidragande när samtliga verksamheter 

betonar den digitala resan som ett måste, vilket uttrycks gå hand i hand med den ofta 

brådskande digitala utvecklingen. 

 

Att den digitala utvecklingen skulle vara brådskande ges det även uttryck för genom att många 

användare uttrycker motstånd när det kommer till förändring och utveckling av nya IT-

lösningar. Det framkommer dock inte att detta på något sätt skulle bromsa utvecklingen; istället 

framkommer argument om att användarna måste klara av denna utveckling för att 

verksamheterna inte ska ligga efter. 

 

Trots att verksamheterna vill ligga i fas med sin digitalisering så gör myndigheterna ofta ett 

aktivt val om att inte heller ligga i framkant, med argument såsom att det inte är dess roll att 

vara innovatörer. Detta anses underlätta genom att myndigheterna inte “behöver uppfinna 

hjulet själva”, utan istället kunna ta inspiration av andras fungerande IT-lösningar. I kontrast 

till detta så drivs de privata aktörerna mer av innovation och konkurrenskraftighet vilket 

resulterar i att de anser sig ligga i framkant i sin digitala resa. 

 

Gemensamt för alla verksamheter är att de betonar vikten av att involvera dess kunder vid 

anskaffning av IT. Kundernas önskemål är därmed många gånger vad anskaffningen grundar 

sig på. Något som syftar till att öka kundnöjdheten. Det ges dock uttryck för att det inte är 

tillräckligt att varken se till andra verksamheters fungerande IT-lösningar eller att samla in 

önskemål från kunder. Utan verksamheterna betonar vikten av att göra en bedömning av IT-

investeringens nytta. Detta då det är direkt avgörande vid anskaffandet av IT. I detta 

sammanhang så lyfts Business Case fram som ett nödvändigt underlag där investeringens 

intjäning är i fokus, för att kunna besluta om en investering ska fortsätta eller inte. 
 

Värdering och utvärdering av IT-investeringar 
Systemförvaltning har som syfte att förlänga ett systems livslängd genom att förbättra 

existerande funktionalitet. Alla verksamheter gör försök till att involvera systemförvaltning, 

dock uppvisas att det görs i varierande utsträckning samt i varierande fokus. Fokus för 

förvaltningen innefattar funktionalitet, brister, arkitektur, intjäning samt uppföljning av 
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licenser. Majoriteten av verksamheterna uttrycker att det finns rutiner för arbetet men att 

inriktningen för förvaltningen varierar.  

 

Som tidigare nämnts görs systemförvaltningen i varierande utsträckning och förvånande nog 

så beskriver en av verksamheterna att de inte vet ifall dess system innehar rätt funktionalitet. 

Verksamheten värderar helt enkelt inte så mycket som det kanske skulle krävas. Avsaknaden 

av systemförvaltningen i verksamheten skapar extra arbetsmoment för medarbetarna vilket 

resulterar i att verksamheten får ägna sig åt att reparera existerande system istället för att 

förbättra funktionaliteten. 

 

Ett av fokusområdena för systemförvaltning beskrevs tidigare vara intjäning för verksamheten. 

Intjäningen mäts genom att kontrollera lönsamheten, här följs kostnader och intäkter på en 

specifik produkt upp. Anledningen till uppföljningen beskrivs vara för att identifiera 

olönsamma delar som kan avvecklas och att förvaltningen blir som ett hjälpmedel. 

 

Utöver systemförvaltning är det också av vikt att verksamheterna utvärderar sina IT-

investeringar. Den ekonomiska utvärderingen visar sig göras i varierande utsträckning, men de 

verksamheter som gör ekonomisk utvärdering betonar just intjäning som något viktigt för dess 

verksamhet. Att intjäning är viktigt återspeglas i verksamheternas tillvägagångssätt vid 

anskaffning av IT, då det är samma verksamheter som upprättar Business Case med fokus på 

intjäning, som även gör ekonomisk utvärdering av dess IT-investeringar. Argument för den 

ekonomiska utvärderingen är att det ger ett väldigt användbart material som går att ta beslut på 

samt att detta anses vara den aspekt som är mest mätbar vid utvärdering.  

 

I kontrast till det mätbara material som den ekonomiska utvärderingen bidrar till så anses mål- 

och effektutvärdering vara svårare att mäta. Vid utvärdering så sätter en verksamhet upp mål 

och effekter som de vill att en IT-investering ska uppnå. Vid utvärdering av dessa bör det finnas 

ett tydligt syfte, vilket de verksamheter som utvärderar sina mål och effekter har. Syftet med 

utvärderingen samt vilka faktorer som analyseras och utvärderas varierar dock. Men 

gemensamt för dem är att de genomsyras av en hängivenhet gentemot dess kunder och 

användare vilket ses som motivation för mål och effektmätningen. 

 

Syftet med utvärdering är att ge värdefull information om kvalitet och processer, men det görs 

inte i den utsträckning som verksamheterna önskar. Det är ett flertal faktorer som komplicerar 

arbetet med utvärdering. En bakomliggande anledning berör svårigheten i att avgöra vilka 

effekter som är kopplade till den specifika lösningen samt vilka effekter som istället beror på 

andra förändringar i verksamheten. Komplexiteten stärks också med argument om att det 

saknas bra verktyg, främst gällande utvärdering av de kvalitativa aspekterna. En annan faktor 

är även tidspressen som gör att verksamheter inte har tid att utvärdera utan springer vidare till 

nya projekt utan att stanna och se vad man kan har lärt sig. 

5.2 Metoddiskussion 

Valda metoder hade i uppgift att, i kombination med varandra, belysa olika delar som 

tillsammans bygger upp helheten. Vid det inledande skedet tog den abduktiva ansatsen (se 

avsnitt 2.1) sitt stöd från genomförd litteraturstudie, vilket var av vikt för att bygga upp en 

förståelse om fenomenet samt upparbeta ett teoriavsnitt likväl som en intervjuguide. När sedan 

empirin samlats in med hjälp av intervjuguiden övergick den abduktiva ansatsen till att istället 

ta stöd i det empiriska materialet, för att identifiera områden som saknades i teoriavsnittet. 

Detta resulterade till komplettering av ytterligare teori i teoriavsnittet.  
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Litteraturstudien (se avsnitt 2.3) bygger på insamlad teori samt information som söktjänsterna 

PRIMO och Google Scholar hjälpt till att identifiera. Detta var ett effektivt tillvägagångssätt 

där filter såsom “Peer Review” hjälpte till att säkerställa kvaliteten av materialet. Detta lade 

således grunden för datainsamling samt besvarande av undersökningens frågeställningar.  

 

Litteraturstudien gav stöd vid utformningen av intervjuguiden vilket resulterade i att insamlat 

material berörde relevanta delar. Att fem utav sex intervjuer genomfördes på plats gav även ett 

bra utgångsläge att kunna ha ett avslappnat samtal där möjliga funderingar kunde redas ut. 

Ändock visade resultatet att respondenterna blandade ihop begreppen värdering och 

utvärdering vid vissa tillfällen, vilket visar på att vi skulle förklarat skillnaden däremellan på 

ett bättre sätt. Vidare genomfördes en av intervjuerna via telefon vilket resulterade i besparing 

av tid samt att vi hade möjlighet att nå ut till en respondent som befann sig på annan ort. 

Nackdelen, i jämförelse med face-to-face intervjuer, var att det personliga mötet försvann 

vilket medför att öppenheten och tilliten mellan oss och respondenten reduceras. Ytterligare 

nackdelar som hade kunnat hindra telefonintervjun är risken för tekniska problem. Vidare 

kunde vi även dragit nytta av en alternativ lösning till intervjuguiden vid kontakt med 

respondenter som inte var lika duktiga på att prata fritt, för att säkerställa erhållandet av 

omfattande empiri från samtliga respondenter.  

 

Intervjutiden varierade mellan 30-60 minuter och den stora skillnaden i tid utgörs främst av de 

olika verksamheternas sätt att beskriva och förklara hur de arbetar med anskaffning, värdering 

och utvärdering. Vissa verksamheter hade konkreta projekt som förklarades ingående och 

andra förklarade mer öppet hur de arbetar. Det finns även en aspekt som berör hur öppna samt 

hur mycket respondenterna kunde utveckla sina svar, även vår egen förmåga att ställa 

följdfrågor. Efter genomförda intervjuer har vi konstaterat att oavsett tid på intervjun har vi fått 

fram detaljerad och kvalitativ information som hjälpt till att besvara studiens frågeställningar.  

 

Att nå ut till respondenter som kunde prata fritt ställde även krav på urvalet av respondenter. 

Genom att utgå från det tillvägagångssätt som Jacobsen (2017) beskriver om att välja 

respondenten utifrån information (se avsnitt 2.3) valdes respondenter som vi ansåg ha kunskap 

inom ett visst fenomen. Något som också var relevant för att försöka hålla en hög giltighet i 

studien. Trots detta fanns det en risk att nå ut till respondenter som inte hade rätt kunskap. För 

att minska risken så är det av betydelse att öka studiens trovärdighet. Detta gjordes genom att 

använda oss av förstahandskällor, vilket Jacobsen (2017) beskriver som personer vilka 

refererar till saker som de själva varit med om. Det är svårt att säkerställa att respondenterna 

inte givit ett färgat eller fördrivet svar, men vi anser att alla respondenter givit ärliga och tydliga 

svar, vilket hjälpt till att studiens validitet inte minskat. Följaktligen finns det en möjlighet att 

upprepa studien, om man ser till tydligheten i forskningsprocessen. Bryman (2018) förklarar 

att en social miljö är omöjlig att frysa och detta medför svårigheter som stärks av de sociala 

faktorerna som gör att intervjuerna påverkas (se avsnitt 2.5). 

 

Valet av undersökningsdesign, det vill säga små N-studier (se avsnitt 2.1), visar sig i antalet 

respondenter som valts för studien men även att respondenterna med olika yrken och är 

hemmahörande i helt skilda verksamheter. Jacobsen (2017) förklarar att utgångspunkten med 

undersökningsdesignen är att respondenterna har olika positioner. Som nämnts ovan 

genomfördes sex intervjuer vid sex olika verksamheter, både privata och offentliga. Detta 

medför att studien resulterar i en rik och detaljerad beskrivning av fenomenet vilket Jacobsen 

(2017) beskriver att små-N-studier tillför.  
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Det analytiska ramverket hjälpte till att bearbeta det empiriska materialet genom fem olika steg; 

dokumentera, utforska, systematisera, kategorisera och sammanbinda. Genomförandet av det 

analytiska ramverket gav oss stor hjälp för innehållsanalysen och framtagningen av 

huvudkategorier och teman genom att bidra med ett strukturerat arbetssätt. Genom att ha 

struktur på arbetet med innehållsanalys minskade risken för att missa viktiga delar ur resultatet.  
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6 Slutsats 

På vilka grunder görs IT-investeringar? 
Anskaffning av IT uttrycks ofta som något brådskande, där investeringen många gånger 

grundar sig på samhällets digitala utveckling. Detta då samhällets digitala utveckling ställer 

krav på förändringar hos verksamheterna, förändringar som de måste använda digitala 

möjligheter för att kunna bemöta. För att verksamheterna ska kunna avgöra vilken riktning de 

ska förändra sig, så är även krav och önskemål från kunder något som många gånger lägger 

grunden för anskaffning av IT. Som komplement till detta så väljer myndigheter att inte ligga 

i framkant med sina lösningar, utan avvaktar istället för att kunna se till andra verksamheters 

fungerande lösningar när de anskaffar IT. Här eftersträvar de privata aktörerna istället 

anskaffning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar. Oavsett om IT-investeringen 

grundar sig i en strävan efter innovation eller i ett försök att efterlikna någon annans lösning så 

är detta inte tillräcklig grund för att anskaffa IT, utan en bedömning av IT-investeringens nytta 

är likaså en viktig grund som är direkt avgörande vid beslut om investeringen ska fortsätta eller 

inte. Vid denna bedömning så utvecklar en övervägande del av verksamheterna ett Business 

Case.  

 

Hur värderas och utvärderas IT-investeringar? 
Det råder en medvetenhet kring verksamheternas tillvägagångssätt för att värdera sina IT-

lösningar genom systemförvaltning. Medvetenheten sträcker sig över tillvägagångssättet samt 

de bakomliggande anledningar som finns för att bedriva arbete med systemförvaltning. Detta 

med argument som att identifiera brister, erhålla intjäning, lägga till funktioner, minska risken 

för föråldrade system samt eventuell avveckling. Gemensamt för dessa fokusområden vid 

systemförvaltning är att samtliga fokuserar på att förbättra och förlänga livslängden på 

verksamhetens IT-investeringar. Ett tillvägagångssätt som genomsyras av en bakomliggande 

tanke samt ett strukturerat arbetssätt där någon ansvarar för att arbetet utförs. 
 

I kontrast till detta så framgår inte samma strukturerade arbetssätt kring utvärdering av IT-

investeringar, utan detta är någonting som verksamheterna är eniga om att det bör göras i en 

större utsträckning än vad det gör i dagsläget. De bakomliggande anledningarna till denna 

bristande utvärdering beskrivs som tidsbrist, bristande verktyg samt svårigheter vid att bedöma 

vad som faktiskt har påverkat de aspekter som utvärderas.  

 

Den utvärdering som faktiskt görs fokuserar antingen på mål och effekter eller ekonomisk 

utvärdering. De som fokuserat på intjäning redan vid upprättande av Business Case under IT-

investeringens startskede fokuserar även på de finansiella aspekterna vid utvärdering. Samma 

mönster återspeglas inte gällande mål och effektutvärdering, där samtliga verksamheter ser till 

kundernas krav som riktlinje vid anskaffning men enbart hälften följer upp huruvida dessa krav 

egentligen uppfyllts.  

 

Slutsatserna för frågeställningarna kan således sammanfattas enligt följande:  

 

- Samhällets digitala utveckling driver verksamheterna till att skyndsamt investera i IT. 

 

- Privata aktörerna eftersträvar innovation och konkurrenskraftighet vid anskaffning av 

IT, medan myndigheter är mer passiva där de aktivt väljer att invänta andra 

verksamheter som istället testar lösningar, vilka sedan kan antas som förebilder som 

myndigheterna försöker efterlikna. 
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- Krav och önskemål från kunder har stor påverkan gällande vilken IT-investering som 

görs, men enbart hälften av verksamheterna utvärderar om IT-investeringen faktiskt 

uppfyllt dessa krav.  

 

- Majoriteten upprättar Business Case för att visa på IT-investeringens nytta och därmed 

avgöra huruvida investeringen ska fortsätta eller inte. De som upprättar Business Case 

fokuserar även på finansiella aspekter vid utvärdering.  

 

- Verksamheterna bedriver ett strukturerat arbete för att, genom systemförvaltning, 

värdera sina befintliga IT-investeringar. 

 

- Samtliga verksamheter tycker att de utvärderar sina IT-investeringar i för liten 

utsträckning. 

 

- Det saknas tillräckliga verktyg för att utvärdera kvalitativa aspekter.  

 

- Det är problematiskt att fastställa om det är IT- investeringen, eller någon annan 

förändring i verksamheten, som bidragit till den verksamhetsmässiga effekten.  

6.1 Framtida forskning 

Det hade varit av intresse att göra en mer omfattande kvalitativ undersökning med personer 

som är ansvariga för att värdera och utvärdera olika investeringar. Detta då studien belyser att 

verksamheter inte utvärderar sina IT-investeringar i tillräcklig utsträckning, och det hade 

därmed varit av värde att veta hur andra typer av investeringar utvärderas.  

 

Studien lyfter även fram olika bakomliggande anledningar till att utvärdering inte görs i önskad 

utsträckning. Vidare forskning kan ta stöd i studiens resultat kring detta för att, genom 

kvantitativ datainsamling, se vilka som är de dominerande anledningarna till verksamheternas 

bristande utvärdering.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

  

Inledande  

●     Berätta hur er verksamhet jobbar med och tänker kring digitalisering 

●     Berätta om hur det inledande skedet vid digitalisering ser ut 

●   Berätta om ni använder något stöd eller underlag för att ta beslutet om att faktiskt 

genomgå digitaliseringen 

●    Berätta om det finns någon särskilda arbetsprocesser för att värdera eller utvärdera era 

satsningar för att bli mer digitaliserade 

  

Om ni värderar/ utvärderar: 

●     Berätta om varför ni värderar eller utvärderar era satsningar inom digitalisering 

●     Berätta om hur ni värderar eller utvärderar era satsningar inom digitaliseringen 

●     Hur använder ni resultatet av era värderingar eller utvärderingar? 

●    Ser ni något behov av att jobba med utvärdering eller värdering på något annat sätt än 

vad ni gör idag? 

          

Om ni inte värderar/utvärderar: 

● Berätta om varför ni inte utvärderar eller värderar er digitalisering i så stor utsträckning 

● Ser ni något behov av att jobba med utvärdering eller värdering på något annat sätt än vad 

ni gör idag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 

systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 

programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 

och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 

organisationer. 

 

Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 

Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 

systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   

Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 

forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 

offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 

manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 

en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 

med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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