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Abstract 
 
IT is to a large extent a natural part of our daily lives, and most organizations are more or less 

entirely dependent on IT. As a result of this most organizations undergo IT-procurement 

processes, which entails several risks that must be handled. But how do organizations identify 

risks in the IT-procurement process?  

 

The purpose of this study is to explain how the use of business intelligence can be used to 

support risk management during the IT-procurement process. In this report we describe a 

qualitative study encompassing the investigation of two cases carried out through two sets of 

interviews. The data collected through these interviews aided us in the creation of two distinct 

explanatory models of the organizations IT-procurement processes. As a result of our 

literature review we were able to create an interpretative model that was applied during the 

review of the data collected during our case study. The explanatory models of the 

organizations IT-procurement processes and the interpretative model was the foundation for 

the FIKA-model presented in this paper. This model aims to explain how the use of business 

intelligence as an integrated part of the IT-procurement process can help organizations 

identify risks in the IT-procurement process.  
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II 

Sammanfattning 
 

IT är idag en naturlig del i samhället och de flesta organisationer är i stor utsträckning 

beroende av IT-stöd. Ett naturligt resultat av detta är att många organisationer idag 

upphandlar IT-stöd av diverse leverantörer varpå en IT-upphandlingsprocess genomförs. Men 

en IT-upphandling medför även ett stort antal risker för den som upphandlar, varpå frågan vi 

då ställer oss är: hur identifieras dessa risker under IT-upphandlingsprocessen? Vår avsikt 

med denna studie är att förklara hur systematisk omvärldsanalys kan stödja riskhantering i IT-

upphandlingsprocessen. 

 

I denna uppsats redogör vi för en kvalitativ studie där två case studerats med hjälp av två 

iterationer av intervjuer. Empirisk insamlad data har möjliggjort framtagande av förklarande 

processmodeller av IT-upphandlingsprocesser hos de två casen, vilka tillsammans med den 

tolkningsmodell som tagits fram under litteraturstudien har utgjort en grund för att som 

resultat av denna studie ta fram FIKA-modellen, vilken vi föreslår förklarar hur systematisk 

omvärldsanalys kan tillämpas för att identifiera IT-upphandlingsrelaterade risker.  
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1 Introduktion 
Informationstekniskt (IT) stöd har tillämpats i svenska verksamheter sedan 1900-talets början 

i form av hålkortsmaskiner (Rittsel 2009). Den utveckling inom digital IT som ägt rum sedan 

dess har lämnat datorns tre kärnfunktioner, att lagra, hämta och manipulera data, orörda. 

Istället har utvecklingen resulterat i ökad sofistikation, med koncept som exempelvis Cloud 

Computing (Molntjänster), Bring Your Own Device (Ta med din egen enhet) och Internet of 

Things (Sakernas internet) som resultat (Rajaraman 2014; Armando, Costa, Verderame & 

Merlo 2014; Roman, Najera & Lopez 2011). I takt med att sofistikationen har ökat har även 

antalet faktorer som måste tas i beaktning under en IT-upphandling ökat, vilket har lett till att 

mängden riskfaktorer som kan ha påverkan på upphandlingsprocessen ökat exponentiellt.  

 

Vi har funnit att tidigare forskning gällande riskmedvetenheten under IT-projekt så som IT-

upphandling ofta är begränsad till ett fåtal etablerade riskkategorier (Rothstein 2007). Om 

man under IT-upphandlingsprocessen begränsar sig till att utreda och hantera på förhand 

bestämda riskkategorier, hur skall man som upphandlande entitet kunna förbereda sig för 

hantering av hittills okända eller outredda riskfaktorer? Det skulle exempelvis kunna handla 

om omvärldsfaktorer, så som hur massmedierapportering belyser en viss fråga. Ett exempel 

på detta är integritetsfrågor, som på senare år belysts allt mer i media. Detta avspeglas bland 

annat i att tidskriften IEEE Security and Privacy under 2013 publicerade fler 

integritetsbetonande artiklar än vad de gjort under något av senaste 10 åren (Pfleeger 2014).  

 

Det är dock inte enbart inom branschens tidskrifter som denna trend gällande 

medierapportering återfinns, massmedierapporteringen kring IT-relaterade kriser, så som 

visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden, Heartbleed-buggen och en mångfald av 

hackernätverks attacker mot diverse mål upplever vi har ökat markant under det senaste 

decenniet (BBC 2014; Davis 2014; McGregor 2014; Pleeger 2014; Struwe 2010; Yadron & 

Glazer 2015). Massmedias rapportering kan dock enligt Moynihan, Bero, Ross-Degnan, 

Henry, Lee, Watkins, Mah & Soumerai (2000) vara bristande i den information de förmedlar, 

vilket kan skapa en osäkerhet som potentiellt kan leda till nya risker under IT-

upphandlingsprocessen.  

 

Tidigare forskning av Yannopoulou, Koronis & Elliott (2011) har visat att 

massmedierapportering under en varumärkeskris kan påverka riskmedvetenhet både vad 

gäller den berörda produkten och den bransch produkten tillhör, varpå det inte förefaller helt 

orimligt att liknande omständigheter kan råda vad gäller massmedierapportering som berör 

IT. Externa omvärldsfaktorer skulle därav kunna generera nya risker och riskfaktorer under en 

IT-upphandling. 

 

Dessa nya riskfaktorer som faller utanför de etablerade riskkategorier som systematiskt utreds 

och hanteras under IT-upphandlingsprocessen utgör potentiellt ett stort hot mot 

upphandlingsprocessen. Hur kan man som upphandlande entitet förhålla sig till 

okonventionella riskfaktorer på ett sätt som tillför värde till upphandlingsprocessen? En 

potentiell lösning är tillämpningen av omvärldsanalys under upphandlingsprocessen och i 

denna uppsats redogör vi för vår studie angående hur omvärldsanalys kan tillföra värde till IT-

upphandlingsprocessen. 
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1.1 Bakgrund 

Som bakgrund till vår studie har vi lagt fokus på tidigare forskning som berör de tre 

kategorierna omvärldsfaktorers påverkan på riskmedvetenhet, upplevd risks inverkan på 

beslutsfattandeprocessen samt IT-upphandlingsprocessen och risk. 

1.1.1 Omvärldsfaktorers påverkan på riskmedvetenhet 

Redan i inledningen har vi diskuterat massmedierapportering som ett exempel på en 

omvärldsfaktor som skulle kunna ha en inverkan på risker under IT-upphandlingsprocessen. I 

detta avsnitt återanvänder vi detta exempel. 

 

Yannopoulou, Koronis & Elliot (2011) har i en studie undersökt hur rapportering i massmedia 

kan påverka konsumenters upplevelse av en produktrelaterad varumärkeskris. Yannopoulou, 

Koronis & Elliot (2011) konstaterar att tidigare forskning visat att varumärkeskriser har en 

betydande inverkan på konsumenters köpavsikt och de har med detta som bakgrund granskat 

hur konsumenters riskuppfattning under varumärkeskriser påverkas av massmedias 

rapportering av krisen. 

 

Studiens resultat visar att perceived risk (upplevd risk, alternativt riskmedvetenhet) i samband 

med en varumärkeskris är betydligt högre bland konsumenter som kommit i kontakt med 

varumärkeskrisen genom massmedia än bland de konsumenter som endast kom i kontakt med 

varumärkeskrisen i den privata sfären. Detta resultat attribuerade Yannopoulou, Koronis & 

Elliot (2011) till att de konsumenter som kom i kontakt med varumärkeskrisen i den privata 

sfären behandlar kontakten som isolerade händelser, medan de konsumenter som kom i 

kontakt med varumärkeskrisen genom massmedia behandlar kontakten som del av en större 

händelse, men även att konsumenterna påverkades av att det högriskbetonande vokabulärer 

som tillämpades i massmedia. 

 

Yannopoulou, Koronis & Elliot (2011) fann även att när en varumärkeskris uppmärksammas i 

media ökade riskmedvetenheten bland konsumenterna för hela den industri som varumärket i 

fråga tillhör. Detta är av särskilt intresse, då detta skulle innebära att en omvärldsfaktor som 

berör någon facett av IT potentiellt skulle kunna skapa risker för all form av IT-upphandling. 

Yannopoulou, Koronis & Elliot (2011) konstaterar efter analys av resultatet att den 

generaliserade allmänna uppfattningen av varumärkeskriser som skapas av 

massmediarapportering resulterar i en större negativ inverkan på konsumenternas tilltro för 

varumärket än vad deras enskilda kontakter med varumärkeskrisen gör. 

 

Moynihan et al. (2000) har i sin studie granskat medierapporteringen kring tre läkemedel för 

att utvärdera om mediernas rapportering är balanserad nog för att mottagare av mediernas 

budskap skall kunna bilda sig en välgrundad egen åsikt om läkemedlet. Moynihan et al. 

(2000) påpekar att tidigare forskning har identifierat att medierna ofta är inexakta i sin 

rapportering om publicerade vetenskapliga artiklar, att de har en tendens att förstora upp 

negativa effekter eller risker samt att rapporteringen kan luta åt sensationsmakeri. Moynihan 

et al. (2000) anser därför att eftersom nyhetsmedia utgör en viktig informationskälla för 

konsumenter så bör rapporteringen granskas, då media tidigare visat sig vara inexakta eller 

överdrivet entusiastiska i delar av sin rapportering. Om detsamma gäller för rapporteringen 

som berör IT kan detta förstora den riskförstärkande effekt som Yannopoulou, Koronis & 

Elliot (2011) noterat i sin studie vilket även stärker Yannopoulou, Koronis & Elliots (2011) 

påstående om mediernas högriskbetonade vokabulär. 
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I sin studie har Moynihan et al. (2000) sammanställt innehållet i 180 tidningsartiklar samt 27 

TV-inslag som publicerades mellan åren 1994 och 1998 för att sedan genomföra en statistisk 

analys av innehållet. Resultatet visade att näst intill ingen av de undersökta 

medierapporteringarna uppfyllde de krav som Moynihan et al. (2000) ansåg behövde 

uppfyllas för att den skulle kunna anses balanserad. Moynihan et al. (2000) anser att de 

journalister och redaktörer som behandlar rapportering kring resultatet av kliniska studier bör 

genomgå utbildning eller förses med resurser som möjliggör mer korrekt och balanserad 

medierapportering, då medierapporteringen annars kan fortsätta vara missledande. 

1.1.2 Upplevd risks inverkan på beslutsfattandeprocessen 

Mitchell (1992) har genomfört en studie där man granskat om teorier gällande upplevd risk 

kan tillämpas för att öka förståelse för konsumenters beteende. Mitchell (1992) studerar detta 

med bakgrund i ett antal fall där livsmedelsindustrin påverkats markant av stigande 

riskuppfattning till följd av produktkriser, men Mitchell (1992) poängterar att inte enbart 

livsmedel lidit av konsumenters riskuppfattning, även elektronik- och bilindustrin lyfts fram 

som exempel som påverkats negativt, vilket är av intresse för oss, eftersom vi anser att detta 

kan ses som en indikation på att samma förhållanden kan råda för IT och IT-relaterade 

tjänster. Mitchell (1992) har utifrån tidigare forskning och, vid artikelns skrivande 

närliggande händelser på konsumentproduktmarknaden, dragit slutsatsen att upplevd risk har 

en markant påverkan på konsumenters beteende och att den upplevda risken influerar varje 

steg i beslutsfattandeprocessen. Baserat på detta hävdar Mitchell (1992) att förståelse för 

konsumenternas upplevda risk i förhållande till den egna industrin kan nyttjas för att skapa 

hållbara konkurrensfördelar. 

 

Kesharwani & Singh Bisht (2012) har genomfört en studie där de närmare granskat hur TAM, 

Technology Acceptance Model, kan utökas med säkerhets- och integritetsrelaterade faktorer, 

bland dessa tillit och upplevd risk, för att möjliggöra användandet av teorin i förhållande till 

införandet och användandet av internetbanktjänster i Indien. Kesharwani & Singh Bisht 

(2012) poängterar att upplevd risk kan spela en stor roll i beslutsfattandeprocessen som 

föregår alla former av köp och att en hög upplevd risk kan resultera i att en användare slutar 

använda den riskberörda produkten eller tjänsten, alternativt att produkten eller tjänsten 

undviks helt av potentiella användare. Detta stödjer ytterligare de redogörelser kring upplevd 

risk gentemot beslutsfattandeprocessen som lagts fram av Yannopoulou, Koronis & Elliot 

(2011) och Mitchell (1992), samt visar att det finns relevans för dessa redogörelser även i IT-

frågor. 

 

En av de hypoteser som Kesharwani & Singh Bisht (2012) valt att undersöka är att upplevd 

risk har en signifikant negativ inverkan på användandet av internetbanker och efter analys av 

insamlad data bedömer Kesharwani & Singh Bisht (2012) att denna hypotes stöds av studiens 

resultat. Vidare anser de att framtida forskning ytterligare skulle kunna undersöka de 

förhållanden som råder mellan tillit, upplevd risk och behavioral intention (beteendeavsikt) 

gentemot införandet och användandet av IT överlag. 

1.1.3 IT-upphandlingsprocessen och risk 

Heckman (1999) har tillsammans med en arbetsgrupp inom Society for Information 

Management tagit fram en processmodell för IT-upphandling, vars syfte är att tillämpas vid 

forskning kring IT-upphandling. Heckman (1999) menar att IT-upphandling kan delas upp i 

två delprocesser, Deployment Process (Sjösättningsprocessen) och Management 

Process (Förvaltningsprocessen). Var och en av dessa processer delas sedan upp i tre 

underprocesser där Sjösättningsprocessen, som är av störst intresse för vår studie, delas upp 
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i Requirements Determination (Fastställande av krav), Acquisition (Förvärv) och Contract 

Fulfillment (Kontraktupfyllande) (Heckman 1999).  

 

Heckman (1999) menar att risker huvudsakligen hanteras i delprocessen Fastställande av 

krav. Därav är Sjösättningsprocessen, vilken Fastställande av krav ingår i, av störst intresse 

för vår studie då det är i denna delprocess riskbedömnning tillämpas. Risker är trots detta inte 

en nyckelfråga under denna fas, Heckman (1999) menar istället att risker endast är en 

nyckelfråga under förvaltningen av de IT-tillgångar som finns i organisationen och då främst i 

form av att en upphandlande entitet måste vara proaktiv i riskhanteringen av organisationens 

IT-tillgångar. 

 

Warchus (2001) har granskat och kommenterat de riktlinjer för statlig IT-upphandling som 

togs fram av The Treasury Taskforce. Warchus (2001) poängterar att det redan fanns riktlinjer 

för statlig upphandling, men menar att IT-projekt besitter unika egenskaper som skapar ett 

behov av specifika riktlinjer för statlig IT-upphandling. En egenskap som Warchus (2001) 

belyser är att IT-utvecklingsprojekt till sin natur innebär en högre risk än konventionella 

utvecklingsprojekt 

  

Riktlinjerna för statlig IT-upphandling visar enligt Warchus (2001) att risker vid IT-

utvecklingsprojektens kan minskas främst genom ett ordentligt förarbete inför 

kontraktskrivande, då ett stort antal misslyckade IT-projekt är bristfälliga vad gäller förarbete. 

Vidare förklarar Warchus (2001) att även den initiala kravspecifikationen ofta är bristande 

eller felaktig till följd av bristande användardeltagande. Riktlinjerna visar enligt Warchus 

(2001) att riskbedömning måste genomföras inför kontraktskrivande, vilket Warchus (2001) 

menar kan åtgärda problemet vad gäller ett stort antal misslyckade IT-projekt.  

 

Schiessl & Duda (2007) har i sin studie granskat hur IT-upphandlingsprocessen hanteras i 

verkligheten genom en kvalitativ studie av fyra olika organisationer i fyra europeiska 

länder. Schiessl & Duda (2007) har undersökt IT-upphandlingsprocessen som bestående av 

sex olika etapper; identify needs (Identifiera behov), research suppliers (Undersök 

leverantörer), choose a supplier (Välj en leverantör), buy the product (Köp produkten), set up 

the product (Installera produkten) och support and maintenance (Stöd och underhåll). Av 

dessa etapper är Identifiera behov, Undersök leverantörer och Välj en leverantör av intresse i 

denna studie, då det är i dessa etapper som den huvudsakliga interaktionen mellan 

leverantörer och upphandlande entiteter äger rum (Schiessl & Duda 2007). Det är i dessa 

etapper som vi anser det sannolikt att omvärldsfaktorers påverkan på IT-

upphandlingsprocessen kan påträffas. 

  

Den första etappen, Identifiera behov, menar Schiessl & Duda (2007) under typiska 

förhållanden initieras av interna organisatoriska faktorer i en större utsträckning än av externa 

faktorer så som marknadsföring. Detta är intressant för vår studie då det indikerar att denna 

etapp av IT-upphandlingsprocessen under normala omständigheter inte bör påverkas av 

externa omvärldsfaktorer. 

  

I etappen Undersök leverantörer studerar den upphandlande entiteten IT-leverantörer som 

skulle kunna leverera de produkter eller tjänster som man identifierat behov av att erhålla 

(Schiessl & Duda 2007). Resultatet visar enligt Schiessl & Duda (2007) att de viktigaste 

bedömningspunkterna under denna etapp är priset och tekniska överväganden. De tekniska 

övervägandena skulle kunna påverkas av omvärldsfaktorer, då ökad riskmedvetenhet hos den 
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upphandlande entiteten skulle kunna resultera i att säkerhetsfrågor får större utrymme bland 

de tekniska övervägandena. 

  

Schiessl & Duda (2007) påstår att det är först i den tredje etappen, Välj en leverantör, som den 

upphandlande entiteten fullt ut diskuterar sina krav med IT-leverantören. I denna fas förväntar 

sig beslutsfattare hos den upphandlande entiteten personlig kontakt med IT-leverantören 

(Schiessl & Duda 2007). Här bör omvärldsfaktorers riskpåverkan påträffas då det är i denna 

etapp som beslut fattas och Kesharwani & Singh Bisht (2012) har påvisat hur upplevd risk 

påverkar beslutsfattandeprocessen. 

1.2 Problemdiskussion 

 

Denna studies problemområde ligger i förhållandet mellan IT-upphandling och 

omvärldsanalys. Tidigare forskning har visat att omvärldsfaktorer ha en betydande påverkan 

på riskmedvetenhet, inte enbart för en specifik entitet (e.g. ett varumärke, ett företag eller en 

produkt) utan även för hela den bransch som entiteten tillhör (Yannopoulou, Koronis & Elliot 

2011). Med utgångspunkt i omvärldsfaktorn massmedierapportering och tidigare forskning av 

Yannopoulou, Koronis & Elliot (2011) och Moynihan et al. (2000) finner vi att det finns två 

enligt oss särskilt viktiga faktorer som kan ligga bakom detta fenomen: 

 
Tabell 1.1 Viktiga faktorer bakom medierapporteringens effekt på riskmedvetenhet 

1. Medierna använder sig av ett högriskbetonande vokabulär vid rapportering av 

varumärkeskriser (Yannopoulou, Koronis & Elliot 2011). 

2. Nyhetsmedierna är inte alltid tillräckligt balanserade i sin rapportering i frågor där de 

saknar kompetensen som krävs för saklig och korrekt rapportering (Moynihan et al. 

2000). 

 

Vi har märkt en trend där rapporteringen av IT-relaterade frågor har ökat avsevärt och vi 

upplever att den information om dessa som publiceras stämmer väl överens med de två 

ovanstående kriterierna. Därav bör den sammanlagda medierapporteringens förstärkning av 

upplevd risk vara högre än någonsin. Baserat på de redogörelser om de effekter upplevd risk 

har på beslutsfattandeprocessen som lagts fram av Mitchell (1992), Yannopoulou, Koronis & 

Elliot (2011) och Kesharwani & Singh Bisht (2012) bör därför omvärldsfaktorer (e.g. 

medierapportering) vara värda att bevaka under genomförandet av en IT-upphandling. 

 

Samtidigt menar Heckman (1999) att risk inte är en nyckelfråga för IT-

upphandlingsprocessen inför en investering. I kontrast till Heckman (1999) belyser Warchus 

(2001) vikten av riskbedömning och vi anser att Schiessl & Duda (2007) indikerar att 

riskbedömning och därigenom riskmedvetenhet utgör en viktig faktor redan före investering. 

Massmedierapportering utgör bara ett exempel på en omvärldsfaktor som kan vara av vikt för 

en upphandlingsprocess, men vi menar att detta fenomen utgör ett exempel som visar hur 

omvärldsfaktorer kan komma att spela allt större roll för genomförandet av IT-upphandlingar.  

Som upphandlande entitet kommer man att behöva ett tillvägagångsätt för att identifiera dessa 

omvärldsfaktorer samt hur man skall behandla dem. 

1.3 Frågeställning och syfte 

Utifrån vår problemdiskussion har vi kommit fram till följande frågeställning som vi har 

behandlat: 
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Hur kan systematisk omvärldsanalys stödja riskhantering under IT-

upphandlingsprocessen? 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur omvärldsanalys kan stödja riskhantering 

under IT-upphandlingsprocessen. För att uppnå detta syfte kommer vi i denna studie att ta 

fram och presentera en empiriskt och teoretiskt grundad förklarande omvärldsanalysmodell 

för IT-upphandlingsprocessen som illustrerar hur omvärldsanalys kan tillämpas under 

upphandlingsprocessen. Vi vill därigenom skapa förutsättningar för upphandlande entiteter att 

ta informerade beslut om hur de skall använda sig av omvärldsanalys i 

upphandlingsprocessen. Utöver ovanstående syfte vill vi även skapa en utgångspunkt för 

framtida forskning gällande förhållandet mellan omvärldsanalys och IT-upphandling. 

1.4 Målgrupp 

Med denna studie avser vi att den kunskap vi bidrar med skall kunna vara av nytta för både 

praktiker och forskare som tillämpar eller studerar IT-upphandlingsprocessen. Entiteter som 

genomför upphandling av IT skall kunna dra nytta av kunskapen, men vi hoppas att även 

leverantörer av IT-lösningar skall kunna dra nytta av den kunskap som genomförandet av vår 

studie skapar. 

 

Vi tror även att forskare och praktiker kan komma att finna intresse i att läsa denna uppsats, 

då vi belyser kunskapsgap och kunskapsluckor både inom den teoretiska kunskapsmängd som 

existerar kring IT-upphandling och den praktiska tillämpningen av IT-upphandling. Vi hoppas 

därför att vårt forskningsbidrag rörande omvärldsanalysens nytta för IT-

upphandlingsprocessen skall kunna vara ett bidrag till ämnesområdet i sin helhet, men även 

att det skall kunna agera som en utgångspunkt för framtida forskning inom området. 

1.5 Avgränsning 

Vår utgångspunkt vid start av denna studie var att det fanns tre grupper av deltagare i IT-

upphandlingsprocessen utifrån vilkas perspektiv vi kunde undersöka IT-

upphandlingsprocessen: upphandlande entiteter, upphandlingskonsulter och IT-leverantörer. 

Var och en av dessa grupper besitter egenskaper som gjorde att vi bedömde deras perspektiv 

av intresse för denna typ av studie, men för att hålla den hanterbar i förhållande till dess 

omfattning ansåg vi att det fanns ett behov av att fokusera på ett av dessa perspektiv. 

 

Vi har därför valt att anta den upphandlande entitetens perspektiv och studerar området utifrån 

hur en upphandlande entitet kan tillämpa systematisk omvärldsanalys för att stödja 

riskhantering under en IT-upphandlingsprocess. Vi avgränsar oss till att undersöka 

upphandlande entiteter verksamma på den svenska marknaden och vi ämnar studera IT-

upphandlingsprocessen fram till det att den upphandlande entiteten skrivit kontrakt med en 

leverantör. Vi ämnar därav inte att göra ett kunskapsbidrag vad gäller de delar av 

upphandlingsprocessen som kan äga rum efter att kontrakt skrivits, även om dessa delar av 

processen kan komma att beröras när det är relevant i förhållande till vår studies omfattning. 

 

Vi benämner genomgående i uppsatsen organisationer som införskaffar IT-stöd genom 

upphandling som ”upphandlande entiteter” och organisationer som förser någon form av IT-

stöd till upphandlande entiteter som ”leverantörer”.  
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1.6 Kapitelstruktur 

Kapitel 1 – Introduktion: 

I introduktionskapitlet redogör vi för det som ligger till grund för vår uppsats. Efter en 

inledning går vi igenom vår studies bakgrund, varpå vi genom en problemdiskussion kommer 

fram till den forskningsfråga som vi undersökt i denna studie. Vi presenterar även målgruppen 

och de avgränsningar som vi tillämpat.  

Kapitel 2 – Metod: 

I metodkapitlet presenterar vi hur vi gått tillväga. Kapitlet inleds med en grafisk översikt över 

vår studie tillsammans med en sammanfattande redogörelse över hur vi gått tillväga, detta för 

att läsaren skall kunna få en snabb överblick. Detta följs av en djupgående redogörelse över 

vår studieprocess, där vi behandlar hur vi hanterat vårt informationsbehov, studiedesign, 

datainsamling, analys av insamlat material samt vår utvärderingsmetod med dess kriterier. 

Kapitel 3 – Litteraturstudie: 

Här behandlar vi tidigare forskning som berör vårt problemområde. Kapitlet inleds med en 

begreppsmodell där vi utifrån vår forskningsfråga identifierat relevanta begrepp för denna 

studie som behövde undersökas ytterligare. Efter att de relevanta begreppen utretts 

presenteras en sammanfattande värdering samt en tolkningsmodell, där vi med utgångspunkt i 

begreppsmodellen och resultatet av litteraturstudien sammanfattar det teoretiska ramverk som 

tjänat som utgångspunkt för våra intervjuer, vilket illustreras i figur 1.1. 

Kapitel 4 – Resultat och analys: 

Här sammanställer och presenterar vi resultatet av våra intervjuer och annat empiriskt 

material. Intervjuer har genomförts i två iterationer för att möjliggöra succesiv fördjupning. 

Det empiriska materialet resulterade i framtagande av två förklarande processmodeller som 

tillsammans med den tolkningsmodell som togs fram under litteraturstudien utgör grunden för 

den analys som avslutar detta kapitel. Detta utgör även del av grunden för diskussionen, som 

visas i figur 1.1. 

Kapitel 5 – Diskussion: 

Med utgångspunkt i materialet som presenterats i tidigare kapitel för vi en diskussion kring 

vårt bidrag, dess betydelse för det studerade området och vilka slutsatser som kan dras av 

studiens resultat.  

Kapitel 6 – Slutsatser och förslag på fortsatt forskning: 

I uppsatsens avslutande kapitel börjar vi med att presentera de slutsatser vi kommit fram till 

genom diskussionen med utgångspunkt i det empiriska materialet och vårt teoretiska ramverk 

och vi lägger fram förslag på hur framtida forskning kan bygga vidare på vår studie. 

 

 
Figur 1.1 Kapitelstruktur 
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2 Metod 
Då vi i detta arbete undersökt mänskliga interaktioner har vi, med bakgrund i vårt syfte och 

vår forskningsfråga, anammat ett socialkonstruktivistiskt (e.g. interpretivistiskt) synsätt. Då 

vår forskningsfråga till sin karaktär är explorativ föreföll genomförandet av en kvalitativ 

studie lämplig (Recker 2013; Robson 2011).  
 

Det föreföll också för oss lämpligt att anamma ett induktivt tillvägagångssätt vid 

genomförandet av denna studie. Då det saknas eller endast finns en liten mängd forskning 

gjord på det område vi undersökt var det av stor vikt för oss att på ett utforskande sätt samla 

information som hjälpte oss att besvara vår forskningsfråga samt skapa en grundförståelse för 

fenomenet. I enlighet med det Walsham (1995) skriver har vi initialt i studien samlat in en 

stor mängd teoretiskt material vilket granskats och analyserats. Teoretiskt underlag som efter 

analys med utgångspunkt i vår begreppsmodell uppfyllt kriterier gällande relevans för studien 

har utgjort grunden för en litteraturstudie. Litteraturstudien har i sin tur bidragit till en bred 

kunskap på området vi undersöker och skapat förutsättningar för att systematiskt genomföra 

insamling av högkvalitativ empirisk data, vilket i linje med hur Walsham (1995) menar att 

teorin bör ligga till grund för initial studiedesign och datainsamling. Den litteraturstudie som 

återfinns i kapitel 3 syftade till att skapa ett teoretiskt ramverk i form av en tolkningsmodell. 

Vidare har det teoretiska ramverket reviderats under studiens gång för att säkerställa ett 

teoretiskt underlag av god kvalitet med tydlig koppling till vårt syfte, vilket ligger i linje med 

det Walsham (1995) beskriver gällande en villighet att revidera initiala antaganden och 

insamlad teori.   

 

En kvalitativ forskningsmetod ansågs vara ett bra sätt att samla önskvärd information på, då 

den möjliggjorde för en djupare förståelse av vårt fenomen (Robson 2011). Vårt val av en 

kvalitativ studie med induktiv ansats var baserat i att vi genom insamlat av teoretiskt- och 

empiriskt material slutligen hade för avsikt att skapa en modell för tillämpning av 

omvärldsanalys vid IT-upphandling. Vi följer därav en induktiv logik under genomförandet 

av vår studie.  

 

Vår litteraturstudie och tolkningsmodell har i sin tur kommit att ligga till grund för de två 

intervjuiterationer vi planerade att genomföra. Den första iterationen syftade till att få en 

grundläggande förståelse för IT-upphandlingsprocessen och den andra intervjuiterationens 

syfte var att samla in mer djupgående information om processen och användandet av 

omvärldsanalys samt att fylla kunskapsluckor från föregående iteration (Recker 2013). De 

intervjuiterationer som genomförts har legat till grund för de förklarande processmodeller som 

tagits fram och illustrerar IT-upphandlingsprocesserna hos de två case som granskats, detta 

ligger i linje med Walsham (1995) har att säga om teorins roll i studiens resultat.  

 

Den teori som samlats in spelar även stor roll i studiens avslutande fas efter insamling av 

empiriskt material. En förklarande omvärldsanalysmodell, FIKA-modellen, har tagits fram 

utifrån litteraturstudien, insamlad empirisk data och slutligen de förklarande processmodeller 

som empirisk datainsamling resulterat i och är därmed ett resultat av vårt teoretiska ramverk 

och empirisk datainsamling vilket Walsham (1995) menar på är ett resultat vid 

interpretivistisk forskningsansats.  
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2.1 Studien som process – en grafisk översikt 

 Figur 2.1: Studien som process – en grafisk översikt 

Vi har valt att genomföra denna studie i ett antal steg, vilket illustreras ovan i figur 2.1. Det 

inledande steget var att granska existerande teoretiskt material som berörde vår studie för att 

sammanställa och skapa en litteraturstudie, se kapitel 3. Detta arbete skedde löpande genom 

studiens första halva och resulterade i framtagandet av en tolkningsmodell, se figur 3.4, vilken 

användes för att tolka det empiriska materialet som samlades in under steg 2 och steg 4. 

 

I det andra steget i processen producerades en intervjuguide som grundades i vår 

tolkningsmodell, vilket efterföljdes av en första iteration av intervjuer med våra två case. Efter 

genomförandet av intervjuer i den första iterationen transkriberades och sammanställdes det 

insamlade empiriska materialet från intervjuerna. Slutprodukten av detta steg, steg 2, var det 

sammanställda empiriska materialet som tagits fram från intervjuerna. 

 

Det efterföljande steget, steg 3, skapades förklarande processmodeller som beskrev de 

praktiska IT-upphandlingsprocesserna, se figur 4.1 samt 4.2, utifrån det sammanställda 

empiriska materialet från föregående steg. Dessa processmodeller utgjorde en kunskapsgrund 

inför nästa iteration av intervjuer med de båda casen. 

 

Arbetet med de förklarande processmodellerna ledde till att ett antal kunskapsluckor gällande 

det empiriska materialet uppstod. Dessa kunskapsluckor tillsammans med processmodellerna 

tjänade som utgångspunkt för en succesiv fördjupning av det empiriska materialet i steg 4, 

vilket utgjordes av den andra intervjuiterationen. Inför denna intervjuiteration togs två 

intervjuguider fram med utgångspunkt i tolkningsmodellen och processmodellerna, vilka 

skapades i syfte att samla in mer djupgående information för att fylla de kunskapsluckor som 

vi identifierat. I den andra intervjuiterationen, steg 4, intervjuades samma respondenter som i 

den första iterationen för att öka det empiriska materialets tillförlighet och validitet. I likhet 

med de första intervjuerna transkriberades och sammanställdes insamlat material från de två 
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intervjuerna och detta material kompletterade det insamlade materialet från den första 

iterationen. Med utgångspunkt i det sammanställda materialet kompletterades de förklarande 

processmodellerna. Därefter jämfördes det empiriska material vi tagit fram om de två casen 

sinsemellan. Jämförelsen tillsammans med tolkningsmodellen och processmodellerna låg till 

grund för en analys. Resultatet av detta steg i processen var en djupare förståelse för 

fenomenet som tillsammans med vår tolkningsmodell och de förklarande processmodellerna 

stödde oss i skapandet av den förklarande omvärldsanalysmodellen FIKA. 

 

I steg 5 i processen tog vi fram den förklarande omvärldsanalysmodellen FIKA och i det sjätte 

och sista steget i processen presenterades den förklarande modell som tagits fram, varigenom 

vi besvarade vår forskningsfråga. 

2.2 Informationsbehov 

För att besvara de frågeställningar som uppkommit i vår problemdiskussion krävdes 

information om hur den upphandlande entiteten använder omvärldsanalys som en del i 

upphandlingsprocessen för att öka riskmedvetenheten i den aktuella upphandlingen. Vidare 

identifierades behovet av anskaffning av kvalitativ data från upphandlande entiteter där 

genomförande av semistrukturerade intervjuer ansågs vara en lämplig metod för anskaffandet 

av önskvärd data. Vi undersökte dessutom möjligheten att granska dokument som genererats 

under upphandlingsprocessen, så som underlag för omvärldsanalys, vilket vi hos ett av våra 

case fick möjlighet att göra via observation av dokument för utredande av leverantörer 

avseende på förhand specificerade faktorer.  

 

Vi övervägde även om observation av en pågående IT-upphandling vore ett alternativ för att 

samla in relevant data. Möjligheten att anskaffa data med hjälp av detta tillvägagångssätt 

utreddes men visade sig inte vara genomförbart då vi inte fann organisationer som 

genomförde en upphandling parallellt med vår studie.   

 

För att skapa en kunskapsbas vilken varit en förutsättning för skapande av intervjuguider 

krävdes att vi genomförde en litteraturstudie där vi granskade tidigare forskning vars område 

var närliggande med vårt eget. 

2.3 Studiedesign 

Då vår forskningsfråga till sin natur är explorativ föreföll det lämpligt att även studien i sin 

natur skulle vara explorativ, varav vi beslutade oss för att genomföra datainsamling i form av 

semistrukturerade intervjuer med ett antal representanter från upphandlande entiteter som 

deltagit i IT-upphandlingsprocessen. 

 

För att kunna genomföra de semistrukturerade intervjuerna krävdes att vi skapade ett 

teoretiskt ramverk som utgångspunkt för intervjuguider. För att ta fram detta teoretiska 

ramverk genomförde vi en litteraturstudie för att skapa en grundläggande förståelse för 

fenomenet som undersöks. Denna litteraturstudie presenteras närmre i nästkommande kapitel.  

 

Genom användandet av semistrukturerade intervjuer i den första iterationen skapades 

förutsättningar för att kunna utvinna djupgående information om hur upphandlingsprocessen 

såg ut och hanterades hos de intervjuade upphandlande entiteterna. Användandet av denna typ 

av intervjuer resulterade i att vi till en större grad kunde uppnå en personlig kontakt med 

respondenter i respektive intervju, vilket enligt det teoretiska underlag kring 

semistrukturerade intervjuer som vi grundat detta beslut i ökade våra möjligheter att erhålla 

högkvalitativa svar på komplexa frågor (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010).  
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Ovan nämnda moment utgjorde en grund för en fortsatt undersökande och förklarande process 

genom framtagandet av en förklarande processmodell av respektive case IT-

upphandlingsprocess. Under framtagandet av denna förklarande processmodell identifierades 

kunskapsluckor i vårt empiriska material och dessa luckor utgjorde utgångspunkten för den 

andra intervjuiterationen (Christensen et al. 2010; Recker 2013; Robson 2011).  
 

Även i den andra iterationen genomfördes semistrukturerade intervjuer vilket kom att 

möjliggöra erhållandet av djupgående data angående de kunskapsluckor som uppenbarat sig 

under den föregående iterationen. Detta underlättades då vi tidigare etablerat en personlig 

kontakt med respondenterna och därigenom skapat ett engagemang för studien. Vi kunde på 

så vis ställa frågor som möjliggjorde mer djupgående förståelse för fenomenet (Christensen et 

al. 2010; Robson 2011). Under denna iteration erhölls även feedback på den förklarande 

processmodellen över organisationernas IT-upphandlingsprocess som tagits fram efter den 

första intervjuiterationen, vilket skapade förutsättningar att revidera och skapa en uppdaterad 

version av modellen.   

 

Teori i litteraturstudien, vilken tolkningsmodellen är grundad i, tillsammans med empiriskt 

material, vilket de förklarande processmodellerna grundats i, har varit utgångspunkt för 

framtagandet av den förklarande omvärldsanalysmodellen FIKA som avslutningsvis 

presenteras.  

2.3.1 Urval av respondenter 

I vårt val av respondenter beslutade vi oss för att utnyttja den geografiska placeringen av 

Högskolan i Borås för att kunna dra nytta av den gedigna distanshandelstradition som finns i 

Borås med omnejd. Den logiska vidareutvecklingen av distanshandel som skett på senare år 

har varit e-handel och i Boråsområdet finns idag ett stort antal e-handelsföretag.  

 

Vi beslutade oss därför för att i vårt urval av respondenter fokusera på e-handelsföretag i 

Borås med omnejd varpå vi kontaktade en intresseorganisation för e-handelsföretag i Borås. 

Ett informationsbrev angående vår studie skickades med hjälp av intresseorganisationen till 

dess medlemmar i ett försök att komma i kontakt med och etablera en relation med för studien 

intressanta företag. Kontakten med intresseorganisationen i Borås resulterade dessvärre inte i 

någon kontakt med ytterligare deltagare.  

 

Utöver detta tog vi även själva kontakt med tre företag i Borås verksamma inom e-handel för 

att undersöka möjligheten att samarbeta med dessa. Av dessa visade ett företag intresse att 

delta. För att säkerställa att vi hade förutsättningar att samla in en adekvat mängd empiriskt 

material kontaktades även ett företag i vårt privata kontaktnät som nyligen genomförts en IT-

upphandling. Detta företag visade intresse och var villigt att delta. 

2.4 Datainsamling 

För att samla in den data som behövdes för genomförandet av denna studie beslutade vi oss 

för att använda två datainsamlingsmetoder, litteraturstudie för insamling av teoretiskt material 

och semistrukturerade intervjuer för insamling av empiriskt material.  

2.4.1 Litteraturstudie  

För genomförande av litteraturstudien har vi systematiskt valt ut och granskat artiklar för att 

stegvis selektera dessa utifrån dess relevans till syftet och möjligheten att besvara studiens 

forskningsfråga. Vi har läst och granskat 89 vetenskapliga artiklar där samtliga varit peer-
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reviewed. Initialt hade vi ett öppet förhållningssätt till sökandet av för studien relevanta 

artiklar att granska. Artiklar som granskats i det första steget i denna process valdes ut utifrån 

övergripande områden som berörde problemområdet. Därefter bedömde vi att 36 

vetenskapliga artiklar var relevanta för studien och 22 av dessa var av tillräckligt god kvalitet 

och relevans för att kunna användas till vår litteraturstudie. Litteraturstudien inleddes med 

utformandet av en begreppsmodell vilken presenteras i inledningen av kapitel 3. Syftet med 

en genomgång av tidigare forskning var att möjliggöra skapandet av en tolkningsmodell 

genom vilken vi kunde tolka empirin utifrån existerande teori. Vi ville även skapa en 

förståelse och kunskapsbas gällande de begrepp som var av stor vikt att behandla för att kunna 

genomföra denna studie. Dessa begrepp valdes ut utifrån de begrepp som används i vår 

forskningsfråga, syftet samt som vi vid gemensamt resonemang ansåg vara relaterade till de 

begrepp som återfinns i forskningsfrågan.  

2.4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Motivationen bakom vårt val av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod var 

att semistrukturerade intervjuer tillät oss att samla mer djupgående data än vad strukturerade 

intervjuer hade gjort, samtidigt som vi undvek risken att tappa bort oss i datainsamlingen som 

fullständiga djupintervjuer skulle föra med sig för oerfarna intervjuare som oss. Dessutom 

tillät de semistrukturerade intervjuerna en acceptabel kompromiss mellan strukturerade och 

djupintervjuer vad gäller flexibilitet, då den semistrukturerade intervjun försåg oss med ett 

antal utgångspunkter, ämnen eller teman att utgå från samtidigt som vi fritt kunde ställa 

följdfrågor utifrån respondenternas svar för att skapa ett djupare dataunderlag (Christensen et 

al. 2010; Recker 2013; Robson 2011).  
 

Den intervjuguide som togs fram inför den första intervjuiterationen skapades utifrån tidigare 

genomförd litteraturstudie samt vår tolkningsmodell som grund, se bilaga 1. Inför den andra 

intervjuiterationen framställdes två separata intervjuguider med utgångspunkt i 

litteraturstudien, tolkningsmodellen samt föregående intervjuiteration, se bilaga 2 och 3.  

Intervjuguiderna agerade stöd i intervjuprocessen som inledningsvis innehöll statiska frågor, 

vilket Robson (2011) menar på är ett strategiskt bra sätt att inleda en intervju på då frågor som 

är lätta och av respondenten upplevs som icke-hotande kan skapa en god relation mellan 

respondenten och intervjuaren, samt ett förtroende sinsemellan. Därefter behandlades ett antal 

teman vilka på förhand inför varje intervjuiteration var definierade i vår intervjuguide.  
 

Intervjun som datainsamlingsmetod möjliggjorde dessutom oss att förklara och förtydliga den 

forskning vi genomför, vad syftet med forskningen är och eventuell annan nämnvärd 

information. Detta bör utifrån vår förståelse för konceptet etik i forskningssammanhang 

underlätta genomförandet av etisk forskning, men samtidigt betyder detta att eventuella 

missförstånd kunde redas ut redan innan det att datainsamlingen formellt sett inletts, vilket vi 

ansåg borde öka sannolikheten att datainsamlingen genererade användbart material för vår 

studie (Christensen et al. 2010; Recker 2013; Robson 2011). 
 

För att säkerställa att intervjueffekterna var likvärdiga vid genomförandet av intervjuer 

närvarade samma intervjuare vid samtliga intervjuer och vår avsikt var att i så stor 

utsträckning som möjligt genomföra intervjuerna hos respondenterna för att likställa 

miljöeffekterna. Om det framkommit att det inte var möjligt att genomföra intervjuer på plats 

hos organisationen, på grund av exempelvis för långt reseavstånd, bestämde vi oss för att 

genomföra intervjuer med hjälp av videosamtal alternativt på en neutral plats vilken passade 

respondenten. Detta alternativ kom dock aldrig att behöva användas då respondenterna i 

studien var tillgängliga och tillät oss besöka dem på deras kontor. Samtliga intervjuer spelades 

in med hjälp av mobiltelefon, vilket efter intervjutillfället transkriberades för att underlätta 
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granskning och analys. Respondenterna erbjöds även att ta del av det transkriberade materialet 

för att återkoppla eventuella missförstånd eller känslig information vilket denne önskade 

korrigera (Robson 2011). 

2.4.3 Alternativa datainsamlingsmetoder 

Vi undersökte även andra metoder för att samla in användbar data för att utreda om dessa 

skulle kunna bidra till genomförandet av vår studie. Fokusgrupp med representanter från ett 

flertal upphandlande entiteter är ett av alternativen som utreddes. Vi ansåg dock att en 

fokusgrupp vore olämpligt för vår studie då fokusgruppen vore svår att bygga, då de 

representerade entiteterna potentiellt konkurrerar med varandra vilket kunde leda till en ovilja 

att delta. Genomförandet av en fokusgrupp kan dessutom bära med sig stora intervjueffekter 

vilket vi upplevde att vi kunde komma att ha svårt att hantera.  

 

En annan metod som vi initialt ansåg vara tillämpbar var observation av en pågående IT-

upphandling men detta hindrades av att det var problematiskt att få tillgång till ett lämpligt 

företag som parallellt med denna studie genomgick en upphandling. Även deltagande 

observation ansågs vara tillämpbart, men den kunskap vi har om deltagande studier indikerar 

att vi inte besitter den kunskap eller erfarenhet som krävs för att genomföra en trovärdig 

studie (Christensen et al. 2010; Robson 2011). 
 

Användandet av den semistrukturerade intervjun som metod för med sig både för- och 

nackdelar. Bland fördelarna fann vi möjligheten att få ut djupgående information, till skillnad 

från den ytliga informationen som kan erhållas ur en strukturerad intervju eller annan 

kvantitativ metod så som enkäter. Vi erhöll även en viss flexibilitet i genomförandet av 

datainsamlingen med den semistrukturerade intervjun, eftersom att vi enbart utgick från de 

frågor och teman som på förhand definierats i intervjuguiden. Vi kunde därför följa eventuella 

intressanta sidospår som dök upp under intervjuerna, då vi inte var tvingade att följa en på 

förhand hårt strukturerad intervjuprocess. Detta ökade även våra möjligheter att utvinna 

högkvalitativ data ur datainsamlingsprocessen (Christensen et al. 2010; Robson 2011). 
 

Alla intervjuprocesser, den semistrukturerade likaså, gav oss möjligheter till personlig kontakt 

med respondenterna vilket skapade möjligheten att etablera en god relation med dem. Detta 

ansåg vi minskade risken att respondenten var överdrivet restriktiv med vilken information 

som lämnades ut, även om en viss grad av restriktion var att förvänta. Vi hoppades därigenom 

även kunna skapa ett mått av engagemang för vår studie, då vi upplevde att ett ökat 

engagemang hos respondenten kunde öka våra chanser att erhålla användbar information. 

Dock var vi medvetna om det krävdes att vi var noggranna med hur detta hanteras, för att 

undvika att vara partiska i studien (Robson 2011). 
 

Med beslutet att genomföra semistrukturerade intervjuer följde även ett antal nackdelar med 

metoden vilka vi var tvungna att vara medvetna om under studiens genomförande för att 

kunna motarbeta dem i så stor utsträckning som möjligt. 
 

En av dessa nackdelar var utifall vi misslyckats att vara tillräckligt noggranna i 

genomförandet av våra intervjuer kunde riskera att erhålla stora mängder data vilken inte gick 

att hantera eller använda, alternativt att vi inte kunde samla tillräckligt mycket användbar data 

att kunna analysera och dra slutsatser ifrån. Denna nackdel härstammar i avsaknaden av rigid 

struktur i intervjuprocessen och kunde därför motarbetas genom en väl genomarbetad 

intervjuguide vilken täckte upp de frågor vi var intresserade av att få svar på samtidigt som 

den möjliggjorde flexibilitet. Det krävdes även viss disciplin i vårt genomförande av 

intervjuerna för att vi inte skulle riskera att tappa bort oss i olika sidospår vilka kunde 
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resultera i att vi inte erhöll den information vi var i behov utav på den för respondenten 

åsidosatta tiden. Det var av särskilt stor vikt att vi disponerade den tid vi fått med 

respondenterna väl, då det kunde vara svårt att få tid med lämpliga respondenter för att 

genomföra intervjuerna, vilket är en svaghet i användandet av semistrukturerade intervjuer 

(Christensen et al. 2010; Robson 2011). 
 

En mer övergripande nackdel med genomförandet av semistrukturerande intervjun var att 

respondenter från företaget som intervjuas kunde vara restriktiva i den information de var 

villiga att dela med sig av och detta kunde i vårt fall leda till att hela studien fallerar då vi 

riskerade att inte erhålla tillräckligt mycket relevant information för att kunna genomföra en 

givande granskning och analys av resultatet. Denna nackdel motverkades till viss del av den 

personliga kontaktaspekten som nämndes bland den semistrukturerade intervjuns fördelar, 

men ett annat sätt för oss att minska respondenternas restriktioner mot att lämna ut data var att 

säkerställa att all information som överlämnades var anonym om så önskades (Christensen et 

al. 2010; Robson 2011). 

2.5 Analys av insamlat material 

Insamling av empiriskt material har gjorts på två case där en respondent intervjuats vid två 

tillfällen. Vid tolkning och analys av det insamlade materialet utgick vi från transkriptioner av 

genomförda intervjuer för att utifrån dessa organisera data för analys utifrån de teman som 

etablerats under skapandet av intervjuguiderna. Christensen et al. (2010) påpekar att det är av 

stor vikt att inte tvinga in delar av insamlat material från intervjuer i förutbestämda teman, 

utan snarare låta teman växa fram under analysen med ramverket som grund. Vi ansåg därför 

det var viktigt för studien att vi var öppna och beredda på att det teoretiska ramverk som tagits 

fram kunde komma att ändras vid presentation av empirisk data. 

 

Vi har analyserat vår empiriska data genom att med hjälp av framtagna teman identifierat 

huvudsakliga aktiviteter och påverkansfaktorer på IT-upphandlingsprocessen. På så vis kunde 

vi med hjälp av de begrepp som beskrivits i vår begreppsmodell finna nyckelord i det 

transkriberade materialet och i enlighet med Christensen et al. (2010) markerades dessa med 

fetstil, för att sedan inleda processen att skapa en förklarande processmodell för respektive 

case. Som stöd vid identifiering har vi även haft vår tolkningsmodell, se figur 3.4, vilken är 

grundad i teori och utgjort en grund att testa hur teorin kan appliceras i praktiken. Samtliga 

intervjuer som genomförts har spelats in på ljudfil varefter de transkriberats av oss i separata 

dokument för att kvalitetssäkra den data som erhållits under intervjuer. Ljudfiler samt 

transkriberat material har sparats för att möjliggöra verifiering av materialet och öka 

spårbarheten, samt för att kunna påvisa att material inte manipulerats eller feltolkats. För att 

ytterligare kvalitetssäkra empirisk data har transkriberat material, förklarande processmodeller 

samt till modellen tillhörande text skickats till respondenter för verifiering efter varje 

intervjuiteration. Vidare har även den förklarande processmodellen samt tillhörande text 

skickats till respektive respondent i den avslutande fasen av studien, för att ytterligare 

säkerställa bedrivandet av etisk forskning.   

 

Genomgående i intervjufasen har vi diskuterat våra intervjufrågor och teman internt samt med 

vår handledare. Detta för att kunna säkerställa hög kvalitet på våra intervjuguider vilket var en 

förutsättning för att erhålla relevant empirisk data med hög validitets- och reliabilitetsgrad. 

Efter genomförandet av vår första intervjuiteration, samt efter att vi lyssnat på ljudfilen, 

transkriberat och senare läst transkriberat material, har vi diskuterat informationen internt. 

Detta har gjort att vi kunnat skapa en gemensam förståelse för våra fynd och identifiera 

eventuella kunskapsluckor vilka vi senare kom att fokusera på under den nästkommande 



 

 - 15 - 

intervjuiterationen. Detta möjliggjorde också för förbättring av den första versionen av 

förklaringsmodellen för respektive företag då vi internt kom med synpunkter och 

förbättringsförslag.  

 

Under det andra intervjutillfället fick vi möjlighet att observera upphandlingsunderlag hos ett 

av våra case. Vi fick inte tillgång till underlaget på papper eller elektroniskt. Däremot tilläts vi 

att observera underlaget, samt diskutera information i underlaget som var relevant för studien 

för att på så vis fånga informationen i ljudfilen och i det efterkommande transkriberade 

materialet. För att stödja vår minnesbild dokumenterades även informationen under intervjun 

på plats. Efter genomförandet av den andra intervjuiterationen uppstod en osäkerhet i vår 

minnesbild gällande en del i upphandlingsprocessen hos ett av våra case, vilken inte heller 

fanns tydligt beskriven i ljudfilen och i tillhörande dokumenterat transkriberat material. Därav 

skickades frågan via e-post till berörd respondent för klargörande, vilket därför finns 

dokumenterat elektroniskt.  

 

Efter genomförande av den andra intervjuiterationen transkriberades ljudfilen och en revision 

av modellerna gjordes. För att säkerställa att den reviderade versionen av förklaringsmodellen 

hade hög validitetsgrad skickades respektive modell via e-post till respondenter för 

granskning. Det framkom att mindre justeringar behövde göras i en av de förklarande 

processmodellerna, varav dessa förändringar gjordes.  

 

Efter genomförd analys av fynden i de båda intervjuiterationerna genomfördes en jämförande 

analys av de två IT-upphandlingsprocesserna med utgångspunkt i processtegen och 

tillämpningen av omvärldsanalys. Jämförelsen redovisades genom en beskrivande text samt 

en tillhörande jämförande tabell, se tabell 4.2, vars kategorier och områden utgjorde ett stöd 

vid framtagandet av den förklarande omvärldsanslysmodellen FIKA, se figur 4.3. 

 

Vi övervägde initialt att använda ett verktyg som hjälpmedel vid analys av insamlad data. 

Enligt Robson (2011) finns det en rad olika verktyg på marknaden som hjälper forskare i 

analysprocessen, så kallat CAQDAS (computer-assisted qualitative data analysis). Ett verktyg 

planerades att användas under förutsättning att vi kunde få tillgång till det under 

analysprocessen, samt att vi upplevde att verktyget kunde bidra och hjälpa oss att analysera 

insamlad data på ett korrekt och strukturerat sätt. Det fanns dock en risk att verktyget av oss 

kunde uppfattas som allt för komplicerat för att på ett behjälpligt sätt bidra till önskvärt 

resultat för studien. Användandet av ett verktyg valdes bort då vi ansåg att en stor mängd tid 

skulle krävas för att lära oss använda ett verktyg vilket inte var gångbart. Tillämpning av 

verktyg ansågs därför inte kunna tillämpas i syfte att stödja ett systematiskt och strukturerat 

arbetssätt vilket vi initialt eftersökt.  De verktyg vi utredde möjligheten att använda var NVivo 

och Weft QDA. 

2.6 Utvärderingsmetod 

I detta avsnitt behandlar vi hur vi förhållit oss till olika utvärderingsmetoder för en 

vetenskaplig studie. Vi har tagit utgångspunkt i tillförlitlighet, trovärdighet, generaliserbarhet 

och tillämpbarhet. 

2.6.1 Tillförlitlighet och reliabilitet 

Reliabilitet i en kvalitativ studie är problematiskt, då identiska förhållanden ej går att 

återskapa, vilket resulterar i att man inte kan förvänta sig att kunna uppnå samma resultat vid 

upprepning av studien. Istället har vi fokuserat på noggrannhet i genomförandet för att uppnå 

en acceptabel nivå av reliabilitet genom att genomföra studien på sådant vis att vi kan bevisa 
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att vi varit grundliga, ärliga och noggranna i vårt arbete. För att åstadkomma detta har vi valt 

att tydligt beskriva och dokumentera hur vi gått tillväga med hjälp av en forskningsjournal 

(Christensen et al. 2010; Robson 2011). 

 

I genomförandet av denna studie har vi valt den metod som efter noga utvärdering ansetts 

vara lämpligast samt baserat på vår nivå av erfarenhet och den tidsperiod studien omfattat 

varit mest sannolik att ge ett högkvalitativt utfall. Efter val av metod undersökte vi närmre hur 

metoden bör tillämpas, för att kunna säkerställa att vi under studiens gång följer metodens 

riktlinjer. För att öka reliabiliteten samt skapa förutsättningar för att utvinna högkvalitativ 

empirisk data med hjälp av den valda metod har vi genomfört intervjuer hos företag som tidigt 

i studien undersökts och utvärderats utifrån relevans till fenomenet som undersöks. Det var av 

stor vikt att på förhand kontrollera att de organisationer som skulle intervjuas genomfört en 

IT-upphandling för att säkerställa att inte uppnå oönskade intervjueffekter som exempelvis 

risken att utvinna empirisk data vilken inte var möjlig att analysera eller dra slutsatser ifrån. 

För att säkerställa utvinnandet av användbar empirisk data kontrollerades även att den 

respondent som representerade respektive organisation varit delaktig i en IT-upphandling hos 

organisationen. 

 

De intervjuguider som använts vid respektive intervjuiteration är baserade på den kunskap 

som erhållits under litteraturstudien, se kapitel 3, samt utifrån den tolkningsmodell vi tagit 

fram efter genomförandet av litteraturstudien, se figur 3.4. Intervjuguiderna har dessutom 

utformats med hänsyn till etablerad teori kring utförandet av kvalitativ forskning, med fokus 

på semistrukturerade intervjuer.   

2.6.2 Trovärdighet och validitet 

I genomförandet av en kvalitativ studie finns genomgående validitetsproblem då det är svårt 

att bevisa att det resultat vi kommit fram till baseras på en korrekt och sanningsenlig 

bakgrund. För att öka validiteten valde vi därför att arbeta med två typer av triangulering i 

form av att genomgående genomföra ljudupptagningar som därefter transkriberades samt att 

mer än en observatör deltog i intervjuerna. Även hur materialet tolkas av oss utgör ett hot mot 

den validiteten, varav vi kontinuerligt och ihärdigt redogjort för och motiverat hur våra 

tolkningar gjorts. Det förekommer i genomförandet av en kvalitativ studie även hot mot 

validiteten grundade i att man undviker att undersöka och redogöra för förklaringar till det 

undersökta fenomenet som inte överensstämmer med vår utgångspunkt. För att motverka 

detta eftersträvade vi att även undersöka alternativa förklaringar till fenomenet där det 

förekom (Christensen et al. 2010; Robson 2011). 

 

Christensen et al. (2010) menar att trovärdighet i en kvalitativ studie främst styrs av en hög 

inre validitet. För att skapa trovärdighet har vi därför gjort en ansats för att vara systematiska 

och öppna i förhållande till insamlings- och analysarbetet. Vi har som Christensen et al. 

(2010) rekommenderar tillämpat triangulering, vilket vi redogjort för i föregående avsnitt och 

vi har även eftersträvat att uppnå empirisk mättnad genom tillämpningen av två 

intervjuiterationer med succesiv fördjupning. All empirisk data som samlats in har dessutom 

sparats för att säkerställa spårbarhet samt styrka vårt systematiska tillvägagångssätt.  

2.6.3 Generaliserbarhet 

Recker (2013) menar att generaliserbarhet omfattar i vilken utsträckning resultatet av studien 

kan appliceras bortom det insamlade materialet. Han menar även att generaliserbarheten av en 

kvalitativ studie, sådan som den vi genomfört, sällan är möjlig att applicera. Vi gjorde trots 

detta en ansats att ta hänsyn till vad Robson (2011) kallar intern generaliserbarhet. Intern 
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generaliserbarhet berör huruvida slutsatserna kan generaliseras i de case som studeras. 

Robson (2011) tar även upp extern generaliserbarhet, som berör huruvida slutsatserna kan 

generaliseras bortom de case som studeras, men vi bedömer att då enbart två case studeras blir 

den externa generaliserbarheten av vår studie ytterst låg. 

 

I vår studie har vi främst fokuserat på den interna generaliserbarheten genom att samla 

empirisk data från representanter från två olika branscher, företag på två olika orter, samt 

respondenter av respektive kön. För att ytterligare skapa förutsättning för att generalisera 

resultatet har de båda respondenterna olika positioner och befattningar på sina respektive 

företag då detta försåg oss med en bredare förståelse för fenomenet som studeras. Slutligen 

gjordes en ansats att om möjligt planera tillfällen då respondenter intervjuas under två 

separata veckor för att separera de två intervjuiterationerna. Att vi studerat fler än ett företag 

motverkar att studien kan anses vara jävig. 

 

Framtagandet av den förklarande omvärldsanalysmodellen, se figur 4.3, har sitt ursprung i 

teori samt empiri från de två case vi undersökt, varpå modellen anses vara av tillräckligt god 

kvalitet att testas på IT-upphandlingsprocesser utanför de branscher som studiens två case 

tillhör.  

2.6.4 Tillämpbarhet 

Bryman (2004) menar att för att säkerställa tillämpbarheten i en kvalitativ studie måste man 

som kvalitativ forskare ta fram djupa och detaljerade beskrivningar av det man undersöker. 

Anledningen till att Bryman (2004) förespråkar detta är för att han menar att då man 

genomför intensiva studier av små grupper som delar gemensamma egenskaper måste man ta 

fram ett detaljrikt underlag om dessa grupper som man grundar sitt resultat i för att möjliggöra 

för läsaren att avgöra huruvida resultatet är tillämpbart bortom de grupper som ens studie 

berör. För att säkerställa detta har vi arbetat med att ta fram ett detaljerat material som 

beskriver resultatet av den empiriska datainsamlingen, därav kan praktiker utifrån våra 

beskrivningar bedöma om vår studies resultat är tillämpbart för deras syften. 
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3 Litteraturstudie 
Det första steget i vår studie, som illustreras i figur 2.1, var att genomföra en litteraturstudie. 

Syftet med denna litteraturstudie var att skapa ett teoretiskt ramverk vilket vi kunde utgå ifrån 

vid utformandet av de riktlinjer som vi avsåg att designa för att besvara vår forskningsfråga. 

Utgångspunkten för denna litteraturstudie blev de begrepp som återfanns i vår forskningsfråga 

samt de begrepp som kunde härledas utifrån forskningsfrågan.  

 

I figur 3.1 nedan illustreras de begrepp som identifierades som utgångspunkt för 

litteraturstudien och de förhållanden som kunde utläsas emellan dessa. Denna studies 

problemområde ligger i förhållandet mellan IT-upphandling och omvärldsanalys, då vi anser 

att det bör finnas potential för förbättring av IT-upphandlingsprocessen genom tillämpning av 

omvärldsanalys, men saknar stöd för detta i litteraturen. Detta förhållande kommer vi 

undersöka närmare i vår empiriska studie och behandla genom utformandet av de tidigare 

nämnda riktlinjerna. I de kommande avsnitten i detta kapitel kommer de begrepp och 

relationer som illustreras i figur 3.1 behandlas. 

 
Figur 3.1 Begreppsmodell för vår litteraturstudie 

Som framgår av modellen i figur 3.1 kan en IT-upphandling, avsnitt 3.1, innefatta olika typer 

av IS-tjänster så som ett CRM-system och upphandlingen i sig innefattar även olika risker. En 

upphandling av ett informationssystem kan även den innebära olika sorters risker, se avsnitt 

3.2. De risker som uppstår hanteras genom Risk Management (riskhantering), se avsnitt 3.2.2. 

Hur väl dessa risker hanteras påverkar i sin tur framgången av den aktuella IT-upphandlingen. 

Vidare föreslås det i denna studie, likt andra studier, att omvärldsanalys kan vara en del av 

den riskhantering som tillämpas. Slutligen undersöks hur omvärldsanalys kan påverka och 

skapa värde för en IT-upphandling, se avsnitt 3.3. 

3.1 IT-upphandling 

Som vi tidigare har konstaterat har IT-stöd tillämpats i svenska verksamheter sedan 1900-

talets början, då i form av hålkortsmaskiner. Under hålkortsmaskinernas era var 

valmöjligheterna vid införande av IT-stöd i verksamheten ytterst begränsade, både sett till 

funktionalitet och val av leverantörer. Både I Sverige och internationellt var det länge 



 

 - 19 - 

leverantörer av stordatorlösningar så som IBM och deras dotterbolag som försåg IT-stöd till i 

stort sett alla IT-stödda verksamheter (Nickson 2007; Rittsel 2009). I en situation där 

valmöjligheterna var begränsade till ett fåtal möjliga leverantörer som dominerade marknaden 

baserades investeringsbeslut på rent tekniska faktorer och kostnadsfrågor spelade en betydligt 

mindre roll i beslutsfattandeprocessen. Det var förhållandevis enkelt att införskaffa IT-stöd till 

verksamheten.  

 

Detta har ändrats drastiskt sedan 1980-talet när utvecklingen gick från stordatorlösningar till 

persondatorer och sedan dess har valmöjligheterna för den som skall införskaffa IT-stöd till 

sin verksamhet ökat markant. I takt med att valmöjligheterna ökat och att kravbilden blivit allt 

mer komplicerad har det därför uppkommit ett behov av strukturerade arbetssätt som stödjer 

verksamheten i anskaffandet av IT-stöd. Nickson (2007) menar dock att än idag kan praktiskt 

taget vem som helst införskaffa IT-stöd till sin verksamhet, men han menar att utmaningen 

ligger i att införskaffa IT-stöd av rätt kvalitet vid rätt tillfälle och till rätt pris. För den som 

skall införskaffa IT-stöd av rätt kvalitet, vid rätt tillfälle och till rätt pris behövs de tidigare 

nämnda strukturerade arbetssätten och dessa arbetssätt faller under begreppet IT-upphandling 

(Nickson 2007). 

 

Det finns en mångfald etablerade och väldefinierade metoder, modeller och processer för hur 

en IT-upphandling kan och bör gå tillväga och nya tillvägagångsätt eller vidareutvecklingar 

av existerande metoder tas fram kontinuerligt. I denna studie har vi därför utgått från de 

modeller av IT-upphandlingsprocessen som presenteras i nästkommande avsnitt, då dessa 

modellers syfte är att beskriva IT-upphandlingsprocessen snarare än att tjäna som 

utgångspunkt för en särskild metodik för IT-upphandling. Vi anser att vi med dessa modeller 

som utgångspunkt har bättre förutsättningar att finna för IT-upphandling allmängiltig 

information till vårt teoretiska ramverk än vad metodspecifika modeller skulle förse oss med. 

3.1.1 Modeller av IT-upphandlingsprocessen 

Nickson (2007) menar att utgångspunkten för all upphandling bör vara att granska den 

upphandlade produktens livscykel. Produktlivscykeln har länge använts till god effekt inom 

tillverkningsindustrin för att möjliggöra effektivt stöd till verksamheten och produktionen, 

men Nickson (2007) menar att ett liknande angreppssätt gentemot IT-upphandling utgör ett 

kraftfullt verktyg för att stödja den upphandlande entiteten i sin beslutsfattandeprocess, så att 

denne på ett mer strukturerat sätt kan avgöra vad som behöver göras för att uppnå ett optimalt 

resultat. Genom att tillämpa produktlivscykeln på IT-upphandlingsprocessen menar Nickson 

(2007) att man skapar stöd för ett mer långsiktigt perspektiv på IT-upphandling, då 

produktlivscykeln introducerar faktorer bortom de nuvarande tekniska kraven och 

anskaffningskostnaden och den upphandlande entiteten förses på så vis med ett mer 

omfattande beslutsunderlag. 

 

I figur 3.2 nedan illustreras den IT-upphandlingslivscykel som Nickson (2007) förespråkar, 

med viss modifikation. De fyra särskilt markerade processtegen i figuren är de som är av 

särskilt intresse för denna studie, då det är inom dessa steg som vi finner vårt problemområde. 

Med detta sagt innebär detta inte att övriga steg i processen saknar relevans för IT-

upphandling, men de faller utanför omfattningen av denna studie. 
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Figur 3.2 IT-upphandlingslivscykeln så som använd av Nickson (2007, s.6), med egna noteringar 

Den första av dessa processteg är Need/Requirement (Behov/Krav), då en IT-upphandling 

drivs av ett reellt behov av att få någonting gjort eller driva fram en förändring av 

verksamheten. Under detta processteg bör fokus ligga på frågor som berör vad, var och varför, 

exempelvis vad vi vill genomföra, var och när behöver det göras samt varför vill vi 

genomföra det (Nickson 2007). Det finns en ofantlig mängd sätt att hantera detta steg av 

processen med varierande grad av komplexitet och formalitet, men det som bör styra hur den 

upphandlande entiteten angriper detta steg är vilken kostnad och vilken risk som den specifika 

upphandlingen omfattar (Nickson 2007). 

 

Det andra processteget är Specification (Specifikation), där utmaningen för den upphandlande 

entiteten ligger i att på ett otvetydigt och konkret sätt definiera och specificera vad det är man 

faktiskt efterfrågar under IT-upphandlingsprocessen. I detta steg menar Nickson (2007) att 

den upphandlande entiteten inte bör vara för konkret i sina krav, då man kan riskera att gå 

miste om fördelaktiga alternativa lösningar. Samtidigt bör kraven vara så precisa att de inte 

går att missförstå. Till skillnad från det föregående steget kan det i detta steg behövas viss 

teknisk kunskap, då det annars kan uppstå problem när man säkerställer att de tekniska 

detaljerna i specifikationen är korrekta. Om specifikationen är väl utformad skapas 

förutsättningar för att på ett bättre sätt kunna jämföra olika leverantörers erbjudanden i ett 

senare steg av processen, då man enklare kan jämföra likvärdiga erbjudanden utifrån en 

välskriven specifikation. 

 

Det tredje processteget, Identifying suppliers (Identifiera leverantörer), utgörs av att den 

upphandlande entiteten identifierar vilka leverantörer som kan leverera en lösning som 

uppfyller de ställda kraven. För att säkerställa detta är det sannolikt att den upphandlande 

entiteten kommer behöva undersöka de potentiella leverantörerna. Detta kan göras genom att 

exempelvis kontakta leverantörens tidigare kunder för att skaffa referenser och omdömen som 

kan stödja leverantörens egna påståenden (Nickson 2007). 

 

Det fjärde processteget, Procurement (Upphandling) är det sista processteget ur Nicksons 

(2007) upphandlingslivscykel som redogörs för. Detta steg kan variera i komplexitet och 

formalitet. Precis som vid det grundläggande processteget Behov/Krav är det IT-
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upphandlingens tillhörande kostnad och risker som bör avgöra hur den upphandlande entiteten 

hanterar upphandlingssteget (Nickson 2007). 

 

Nickson (2007) har genom IT-upphandlingslivscykeln försett oss med en övergripande 

modell över hur IT-upphandlingsprocessen kan se ut och därigenom skapat en grundläggande 

förståelse för IT-upphandling. I Nicksons (2007) modell saknas dock en djupare 

processnedbrytning som redogör för hur den upphandlande entiteten bör hantera de olika 

processtegen. Detta har Heckman (1999) försökt behandla, då han som del av en arbetsgrupp 

inom Society for Information Management tagit fram en modell av IT-

upphandlingsprocessen. Syftet med denna modell, som presenteras nedan i figur 3.3, är att 

tjäna som ett ramverk utifrån vilket man kan utgå från vid forskning av IT-upphandling 

(Heckman 1999). 

 

 
Figur 3.3 Heckmans (1999, s.63) modell av IT-upphandlingsprocessen 

Som illustreras i figur 3.3 menar Heckman (1999) att IT-upphandling kan delas upp i två 

delprocesser, Deployment Process (Sjösättningsprocessen) och Management Process 

(Förvaltningsprocessen). Var och en av dessa processer delas sedan upp i tre underprocesser, 

där Sjösättningsprocessen delas upp i Requirements Determination (Fastställande av krav), 

Aqcuisition (Förvärv) och Contract Fulfillment (Kontraktuppfyllande). Förvaltningsprocessen 

består i sin tur av Supplier Management (Leverantörsförvaltning), IT Asset Management (IT-

förvaltning) och Quality Management (Kvalitetshantering). Var och en av dessa delprocesser 

har ett antal nyckelfrågor som Heckman (1999) tillsammans med arbetsgruppen inom Society 

for Information Management tagit fram. 

 

Likt hur Nicksons (2007) modell, har vi även vad gäller hanteringen av Heckmans (1999) 

modell avgränsat oss, då vi valde att fokusera på Sjösättningsprocessen och dess 

underprocesser, då vi bedömt att resterande delar av modellen faller utanför denna studies 

omfattning. 

 

Den första delprocessen inom Sjösättningsprocessen är Fastställande av krav. I denna process 

fastställs affärsmotivering, krav, specifikationer och huruvida upphandlingsprocessen skall 

fortsätta (Heckman 1999).  Fastställande av krav delar många av sina egenskaper med de två 

processtegen Behov/Krav och Specifikation i Nicksons (2007) IT-upphandlingslivscykel, men 

Heckman (1999) har ytterligare delat upp fastställande av krav i nio delprocesser, som 

redovisas för nedan i tabell 3.1. Till denna delprocess har Heckman (1999) associerat ett antal 
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nyckelfrågor. Av störst intresse för vår studie var att trots att Evaluate alternative solutions 

and associated risk and benefits (Utvärdera alternativa lösningar och associerade risker och 

fördelar) är en av delprocesserna för Fastställande av krav så anser Heckman (1999) att 

riskrelaterade frågor inte utgör nyckelfrågor för processen Fastställande av krav. 

 
Tabell 3.1 Heckmans (1999) Requirements Definition (Fastställande av krav) nedbruten i delprocesser 

Requirements definition: 

 Identify need 

 Put together cross-functional team and identify roles and responsibilities 

 Continuously refine requirements and specifications in accordance with user needs 

 Gather information regarding alternative solutions 

 Perform cost-benefit analysis or other analytic technique to justify expenditure 

 Evaluate alternative solutions and associated risk and benefits 

 Develop procurement plans that are integrated with project plans 

 Gain approval for the expenditure 

 Develop preliminary negotiation strategies  

 

Den inom Sjösättningsprocessen nästkommande delprocessen är Förvärv och som namnet 

indikerar delar denna process egenskaper med Upphandling i Nicksons (2007) modell, men 

även med Identifiera leverantörer. I denna delprocess utvärderar och väljer den upphandlande 

entiteten leverantörer, men färdigställer även förberedelserna för anskaffandet av produkterna 

eller tjänsterna som Sjösättningsprocessen berör (Heckman 1999). Likt föregående delprocess 

har Heckman (1999) brutit upp Förvärv i ett antal delprocesser som redogörs för nedan i tabell 

3.2. Även till denna delprocess har Heckman (1999) associerat nyckelfrågor, men ingen av 

dessa berör risker. 
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Tabell 3.2 Heckmans (1999) Acquisition (Förvärv) nedbruten i delprocesser 

Acquisition: 

 Develop sourcing strategy including the short list of suitable suppliers 

 Generate appropriate communication to suppliers incuding financial alternatives 

 Analyze and evalute supplier responses and proposals 

 Plan formal negotiation strategy 

 Negotiate contract 

 Review contract terms and conditions 

 Award contract and execute documents 

 Identify value added from negotiation using the appropriate metrics 

 

Den avslutande delprocessen inom Sjösättningsprocessen, Kontraktuppfyllande, är av mindre 

intresse för denna studie. Till skillnad från föregående delprocesser ligger fokus för 

Kontraktuppfyllande på hantering och koordinering av aktiviteter som berör uppfyllande av 

kontraktsföretaganden snarare än förarbete inför kontraktsskrivande och ligger därför utanför 

denna studies omfattning.  

 

Bland de återstående 63 nyckelfrågor Heckman (1999) identifierat, vilka tillhör delprocesser 

som ligger utanför omfattningen för vår studie, berör endast en nyckelfråga risker. Denna 

nyckelfråga är associerad med den till förvaltningsprocessen kopplade delprocessen IT-

förvaltning och berör hur ett företag bör gå tillväga för att bli proaktiva i sin riskhantering. 

Detta styrker vår uppfattning om att det kunskapsgap vi identifierat i den begreppsmodell som 

visas i figur 3.1 faktiskt existerar och behöver undersökas ytterligare. 

 

Med utgångspunkt i de modeller av IT-upphandlingsprocessen som vi redogjort för i detta 

avsnitt kan vi uppnå förståelse för hur en IT-upphandling kan gå till i teorin, men dessa 

modeller säger oss ingenting om vad som i praktiken resulterar i en lyckad IT-upphandling. I 

nästkommande avsnitt kommer vi därför redogöra för framgångsfaktorer och god praxis under 

IT-upphandlingsprocessen som identifierats i tidigare forskning. 

3.1.2 Framgångsfaktorer och god praxis under IT-upphandlingsprocessen 

Med de valmöjligheter som idag finns för upphandlande entiteter vars avsikt är att upphandla 

IT-stöd blir dlt viktigare med verktyg, ramverk och processer som stödjer entiteten i sin 

upphandling. I föregående avsnitt har vi redogjort för de processmodeller som vi har använt 

som stöd i denna studie, men dessa processmodeller säger ingenting eller väldigt lite om hur 

man som upphandlande entitet bör gå tillväga för att uppnå ett lyckat resultat i IT-

upphandlingsprocessen. Det finns en mångfald studier som berör hur man lyckas med diverse 

upphandlingsprocesser, men forskning som specifikt berör framgångsfaktorer och god praxis 

under IT-upphandlingsprocessen är betydligt mer sällsynt. I detta avsnitt redogör vi för de 

framgångsfaktorer och goda praxis som identifierats under genomförandet av vår 

litteraturstudie. 
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Dorling (2002) har bidragit till kunskapsmängden om god praxis inom IT-

upphandlingsprocessen genom att ha granskat och sammanställt praxis från 14 olika ramverk 

för IT-upphandling: BuyIT, CCTA, EPHOS, EURAP, EC, EM, ISO, IEC, PA, R5000, SA-

CMM, SOTIP, SPICE och TAP.  Bland dessa ramverk fann Dorling (2002) 900 olika praxis, 

som efter eliminering av duplikat uppgick till omkring 300 unika praxis.  

 

Utifrån dessa unika praxis genomfördes analys för att identifiera vilka praxis som var 

associerade med förbättringar inom specifika delar av upphandlingsprocessen. Under 

analysens gång fann Dorling (2002) att det gick att rangordna upphandlingspraxis utifrån hur 

många delar av upphandlingsprocessen vars resultat förbättrades genom tillämpning av de 

olika identifierade upphandlingspraxis. Denna rangordning resulterade i en lista av tio goda 

praxis som bedömdes resultera i störst förbättringar i IT-upphandlingsprocessen, som 

redovisas nedan i tabell 3.3. 

 
Tabell 3.3 Dorlings (2002, s.24) tio mest effektfulla goda praxis 

1. Identify training requirements within the request for proposals 

2. Identify and analyze procurement 

3. Utilize standards to evaluate software capabilities 

4. Obtain proof of suppliers capabilities 

5. Maintain training records throughout procurement 

6. Quickly establish a usable system 

7. List and track all objects of a procurement 

8. Explicitly document acceptance criteria in contract 

9. Risk management integral to procurement project 

10. Payment on delivery 

 

Bland dessa tio goda praxis som identifierades finner vi riskhantering i form av praxis numer 

9, som med utgångspunkt i den begreppsmodell som presenteras i figur 3.1 bör vara av 

särskilt intresse för denna studie. Detta gjorde det för oss intressant att när Dorling (2002) 

sedan under en jämförande studie av IT-upphandling i Europa undersökte hur dessa goda 

praxis tillämpas i praktiken fann att riskhantering under IT-upphandling knappt tillämpades i 

hälften av de granskade organisationernas IT-upphandling, trots att riskhantering är en 

normalt förekommande aktivitet i diverse processer i de flesta verksamheter. 

 

Vi har under genomförandet av denna litteraturstudie tyckt oss se att risker och riskhantering 

under IT-upphandlingsprocessen behöver granskas i ytterligare detalj för vårt teoretiska 

ramverk. I nästa avsnitt har vi därför närmare granskat de risker under IT-

upphandlingsprocessen som identifierats i tidigare forskning, hur dessa risker kan påverka IT-

upphandlingsprocessen samt hur dessa risker kan hanteras. 
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3.2 Risker vid IT-upphandling 

Långt ifrån alla IT-projekt, så som IT-upphandlingar, lyckas. Antalet lyckade projekt som 

levererat de fördelar som förväntats har uppgått till omkring 30 procent under många år, detta 

misstänks dessutom vara en optimistisk siffra (Ward, Daniel & Peppard 2008). Peppard, Ward 

& Daniel (2007) hävdar att 20 procent av CIO’s i USA anser att deras befintliga IT stöd 

misslyckats med att skapa de fördelar som eftersökts vid projektets början. Vidare menar de 

att fokus vid IT-projekt tenderar vara att minimera IT-relaterade kostnader, vilket resulterar i 

att man misslyckas att identifiera och dokumentera hur IT skulle kunna generera fördelar för 

organisationen.  

 

Enligt Heckman (2003) har kostnader för IT ökat markant och dessutom är kostnaderna i allt 

större utsträckning inkluderade i linjeverksamhetens budget. Ökade kostnader och IT-

arkitekturer distribuerat i linjeverksamheten har enligt Heckman (2003) resulterat i att 

informationssystemen inte är tillförlitliga och inte lever upp till förväntningar. Vad gäller 

investeringskostnader inom den offentliga sektorn har dessa ökat avsevärt enligt Pettijohn & 

Qiao (2000) och förväntas öka stadigt. Mellan åren 1988 och 1998 ökade investeringar i IT 

inom den offentliga sektorn i USA med drygt 15 billioner amerikanska dollar. Pettijohn & 

Qiao (2000) förklarar att det inom den offentliga sektorn snabbast växande segmentet är 

investeringar i IT. Vi spekulerar att liknande trend kan återfinnas i den privata sektorn.  

 

En decentralisering av ansvar samt fördelning av kostnader i organisationen kan tänkas skapa 

olika uppfattning om organisationens strategiska plan samt leda till att intressenter fokuserar i 

allt större utsträckning på egenintressen. Peppard & Ward (2005) menar dock på att 

toppstyrning är vanligt förekommande vid IT-investeringar, vilket kan skapa situationer där 

risker uppstår till följd av hårt ställda krav från beslutsfattare gällande snabb leverans. 

Peppard & Ward (2005) menar att projekt som anses vara misslyckade inte ägnat tillräcklig 

tid åt planeringsfasen och därmed misslyckats identifiera olikheter i intressenters uppfattning 

avseende förväntningar med och fördelar som ska uppnås som ett resultat av den aktuella 

upphandlingen.  

 

Ett IT-projekt så som en IT-upphandling kan alltså misslyckas i att leverera det efterfrågade 

resultatet, men varför sker dessa misslyckanden som redogjorts för ovan? Vi anser att 

samtliga av dessa risker kan härledas till ett misslyckande vad gäller hantering av de 

medföljande riskerna. I följande avsnitt redogör vi därför för de risker i IT-

upphandlingsprocessen som identifierats i tidigare forskning och hur dessa risker kan 

hanteras. 

3.2.1 Vilka risker präglar IT-upphandingsprocessen? 

Vid upphandling av informationssystem finns en rad olika risker som behöver behandlas för 

att upphandlingen skall generera värde för den upphandlande entiteten. Risk resulterar enligt 

McGaughey, Snyder & Carr (1994) i förlust vid en negativ eller ogynnsamma förändring av 

befintliga eller förväntade förhållanden. Förändring skapar osäkerheter vilket potentiellt kan 

generera ytterligare risker. Dessa risker måste hanteras, då att inte hantera risker kan resultera 

i oönskade effekter. För att hantera risker måste man vara medveten om vilka risker man kan 

komma att förvänta sig. 

 

Enligt Rothstein (2007) kan risker vid upphandling delas in i sju kategorier, vilka redogörs för 

nedan i tabell 3.4. På organisatorisk och övergripande nivå är de mest kritiska riskerna enligt 

Rothstein (2007) att det som upphandlas inte stämmer överens med kundens krav, inte 
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stämmer överens med specifikationen och inte införskaffas till ett pris som överstiger 

marknadsvärdet, samt att kontrakt som utfärdas misslyckas att hantera risker tillräckligt väl. 

 
Tabell 3.4 Rothsteins (2007, s.20) sju upphandlingsrisker 

 

Requirements Risk  
The risk of not capturing the requirements for 

an acquisition completely and accurately 

Volume Risk 
The risk of not capturing the correct volumes 

for the products or services, resulting in either 

unused excess capacity or less favorable 

pricing than would otherwise be available 

Functional Risk 
The risk of making an acquisition that does not 

conform to correct client functional 

requirements 

Technical Risk 
The risk of making an acquisition that does not 

perform properly in the technical environment 

in which it will operate 

Pricing Risk 
The risk of purchasing the product at a price 

that is not well negotiated and is above fair 

market value 

Contract Risk 
The risk of acquiring the product:  

 without a contract 

 with a contract that is not negotiated- 

“(untouched) supplier paper” 

 with a contract that is not negotiated 

correctly with regard to key interests 

Disposition Risk 
The risk of discarding equipment in such a way 

that Non-Public Personal Information (NPPI) 

and other confidential information of the 

company and/or its clients is subject to misuse 

and/or misappropriation, in violation of 

Gramm-Leach-Bliley or other statutes 

 

Vi har under studiens gång funnit att merparten av de risker som återfunnits i tidigare 

forskning går att placera i Rothsteins (2007) riskkategorier. Allteftersom vi tar upp risker som 

identifierats i tidigare forskning kommer vi därför att inordna dessa i Rothsteins (2007) 

kategorier. 

 

Upphandling av ny IT är en i regel stor investering vilken i någon utsträckning omfattar hela 

organisationen, varpå resultatet av upphandlingen kommer att påverka olika intressenter. 

Enligt Peppard & Ward (2005) misslyckas de flesta projekt av anledning att beslutsfattare inte 

förstått vilka organisatoriska förändringar som krävs vid införande av ny IT. Vanligt 

förekommande vid upphandling av IT är ett motstånd från olika intressenter om de 

förändringar som kommer krävas uppfattas vara större än de fördelar som vinns som resultat 

av den upphandlade produkten eller tjänsten. Ett motstånd av denna karaktär utgör en risk för 

projekt, vilket i denna studie specifikt översätts till en upphandlingsprocess och kan motverka 

de fördelar som upphandlingen förväntas skapa och ge. Peppard & Ward (2005) menar att en 

orsak till varför projekt misslyckas är på grund utav en för kort planeringsfas vilken 
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exkluderar att identifiera och hantera intressenters olika uppfattningar. Resultatet av detta blir 

en upphandling vars initiala förväntningar inte stämt överens bland samtliga intressenter, 

vilket kan kopplas till Rothsteins (2007) kravrelaterade riskkategori. 

 

Undermåliga kravspecifikationer förekommer regelbundet i IT-upphandlingsprojekt och kan 

kopplas till Rothsteins (2007) tekniska, funktionella och kravrelaterade riskkategorier. 

Pettijohn & Qiao (2000) menar att det är problematiskt att framställa bra och detaljerade 

kravspecifikationer för IT-projekt så som IT-upphandling till följd av dess komplexitet och 

denna komplexitet kan även resultera i att upphandlingens omfattning inte förståtts i ett 

inledande skede. Att skapa väldefinierade och konkreta specifikationer är lika svårt som det är 

viktigt. Även Rothstein (2007) poängterar att identifiera krav korrekt och fullständigt inför en 

upphandling är problematiskt och därför en risk vid en upphandlingsprocess. Detta är särskilt 

svårt för komplexa informationssystem och i många upphandlingar har dessutom inte den 

ansvarige för upphandlingen tillräckligt djup kunskap om det IT-stöd som skall köpas in, 

vilket försvårar framtagandet av bra kravspecifikationer.  

 

Då informationssystem som upphandlas blir mer och mer komplexa saknar upphandlare i 

större utsträckning kunskap och erfarenhet för att identifiera brister i 

upphandlingsförfrågningar från användare. Resultatet av detta är ineffektivitet, minskad 

produktivitet och dåliga avtal med leverantörer. Den sammantagna kostnaden av detta blir hög 

varav bristande kravspecifikationer inte enbart utgör en funktionell risk för den upphandlande 

entiteten utan även en finansiell risk (Pettijohn & Qiao 2000). 

 

När väl kravspecifikationen är framtagen och kontrakt skrivs så har man inte lagt riskerna 

bakom sig, då Rothstein (2007) poängterar att dåliga kontrakt utgöra en risk. Han föreslår tre 

typer av problematiska situationer gällande kontrakt som utgör en risk för en organisation; 

avsaknad av kontrakt, kontrakt existerar men som inte förhandlats samt kontrakt existerar men 

som inte förhandlats enligt för organisationen nyckelfrågor. Inte heller efter att kontrakten är 

påskrivna har man lämnat riskerna bakom sig. 

 

Peppard, Ward & Daniel (2007) menar att det är få företag som utvärderar genomförandet av 

införandet av ett nytt system, vilket de anser kan förklaras med att företagen initialt är 

medvetna om att de fördelar som eftersökes genom införandet inte är möjliga att uppnå. De 

får medhåll av Ward, Daniel & Peppard (2008) som föreslår att fördelar som eftersökes i de 

flesta fall aldrig varit möjliga att uppnå. Orsaker till detta finner Ward, Daniel & Peppard 

(2008) vara en tendens till att överdriva projektets fördelar för att få finansiering samt 

otillräcklig förståelse för vilka verksamhetsförändringar som skulle komma att krävas för att 

uppnå de specificerade fördelarna (Peppard, Ward & Daniel 2007; Ward, Daniel & Peppard 

2008). Detta kan relateras till de funktionella- och tekniska riskkategorier som identifierats av 

Rothstein (2007). I situationer där organisationer inte förstår vilka förändringar som kommer 

att krävas för att uppnå fördelar kan funktionella- och tekniska risker tänkas uppstå. 

  

Vissa risker och riskfaktorer kan dock inte kategoriseras utifrån Rothsteins (2007) 

riskkategorier. Dorling (2002) har inte enbart identifierat de tio mest effektfulla goda praxis 

som nämnts i föregående avsnitt, under studien identifierades även ett antal praxis vars 

tillämpning resulterat i sämre resultat vid projektgenomförandet. Tillämpningen av dåliga 

arbetsprocesser och praxis vid IT-upphandlingsprocessen kan inte inordnas i Rothsteins 

(2007) riskkategorier, men vi bedömer att de kan förstärka redan existerande risker och bör 

därför ses som en riskfaktor. 
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Ytterligare en risk som inte kan kategoriseras utifrån Rothsteins (2007) riskkategorier är de 

upphandlande entiteternas missnöje med leverantörer. Pettijohn & Qiao (2000) fann att 

missnöje med leverantörer av IT-tjänster i större utsträckning var högre inom den offentliga 

sektorn än inom den privata. Mest markant skillnad fann man i bedömning av leverantörers 

prestation där respondenter från den privata sektorn var nöjda 78 procent av gångerna, till 

skillnad från den offentliga sektorn där resultatet visar att endast 48 procent var nöjda med 

leverantörernas prestationer. Tidigare forskning visar enligt Pettijohn & Qioa (2000) på att 

inom den offentliga sektorn tas många gånger ingen hänsyn till leverantörers tidigare resultat 

och prestation vid upphandling, utan kontrakt skrivs med den leverantör som lämnar bäst 

anbud. Inom den offentliga sektorn kan detta innebära stora risker då regler vid offentlig 

upphandling resulterar i att upphandlingsprocesser fungerar dåligt eller inte alls då IT är ett 

mycket komplext område (Pettijohn & Qiao 2000).  

 

Risker är som tidigare nämnts av största vikt att hantera vid IT-planering och en IT-

upphandlingsprocess. Det finns en mångfald tekniker och metoder för att identifiera och 

hantera risker. I kommande avsnitt presenteras metoder för att hantera risker med främsta 

fokus på att göra ett grundligt och omfattande förarbete inför en upphandlingsprocess.  

3.2.2 Risk management – konsten att hantera risker 

Risk management (riskhantering) är en vanligt förekommande affärsprocess, inte enbart inom 

IT utan även inom många andra verksamhetsområden. Dorling (2002) fann att nästan 50 

procent av de upphandlande entiteterna som undersökts tillämpade riskhantering som en del 

av upphandlingsprocessen. Riskhantering kan definieras som: 

 
the science and art of recognizing the existence of threats, determining their 

consequences on resources, and applying modifying factors in a cost-effective 

manner to keep adverse consequences within bounds (McGaughey, Snyder & Carr 

1994). 

 

Beslut kring hantering av risker bör fokusera på identifiering av de risker som finns, samt hur 

dessa mäts och hanteras. McGaughey, Snyder & Carr (1994) menar att en organisation bör ta 

fram strategier för att hantera risker på ett systematiskt sätt för att identifiera, klassificera och 

förstå risker. Riskhantering bör vara en integrerad del av strategisk IS-planering för att 

möjliggöra att önskvärt resultat och önskvärda effekter skapas (McGaughey, Snyder & Carr 

1994). Riskhantering kan därför även ses som en självklar del i upphandlingsprocessen. I 

organisationer där hantering av risker integrerats i ett tidigt skede i den ständigt pågående 

IS/IT-planeringen finns metoder och verktyg etablerade i organisationen vilka bör vara 

accepterade och därför självklara för upphandlare att nyttja i en upphandlingssituation.  

 

För att hantera risker på ett systematiskt sätt för att uppnå konkurrensfördelar föreslår 

McGaughey, Snyder & Carr (1994) en anpassad värdekedjeanalys i form av ett ramverk för 

att utvärdera det strategiska värdet av ny IT. Ramverket ger organisationen en förståelse för 

hur IT förändrar arbetet inom organisationen, samt hur relationen till externa parter i hela 

värdekedjan förändras och påverkas.  

 

McGaughey, Snyder & Carr (1994) föreslår vidare att en riskanalys används som ett sätt att 

strategiskt identifiera och utvärdera risker vid investering i ny IT. Riskanalys kan vara av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär och i vissa fall även båda. De båda angreppssätten kan 

anammas i olika metoder vilka huvudsakligen identifierar renodlade risker. McGaughey, 

Snyder & Carr (1994) menar dock på att denna typ av metoder inte är lämplig för att 



 

 - 29 - 

identifiera spekulativa risker vilka huvudsakligen fokuserar på att identifiera och kvantifiera 

fördelar och kostnader relaterade till olika alternativ. Även Huang, Chang, Li & Lin (2004) 

föreslår att en riskanalys görs och föreslår dessutom att en upphandlande entitet bör genomgå 

en riskutvärderingsprocess innehållande tre steg för att hantera risker. Initialt görs en 

riskidentifiering, därefter en riskanalys och slutligen en riskprioritering. I sin studie föreslår 

Huang et al. (2004) metoden Delphi vid riskidentifiering och metoden AHP vid riskanalys 

och riskprioritering. Att genomgå en riskutvärderingsprocess möjliggör för att på ett 

strukturerat sätt hantera risker som kan uppstå vid en upphandling. Huang et al. (2004) 

undersöker risker vid ERP-projekt, där de föreslår riskutvärderingsprocessen som ett sätt att 

hantera risker, men metoder som förelås är inte begränsade till riskutvärdering vid 

upphandling av ERP-system utan bör vara applicerbara vid samtliga typer av IT-

upphandlingar vilket denna studie undersöker.  

 

McGaughey, Snyder & Carr (1994) presenterar två matrisverktyg för att analysera 

spekulativa- och renodlade risker. Verktyg för att identifiera spekulativa risker är enligt 

McGaughey, Snyder & Carr (1994) något som bör användas i ett tidigt stadie av 

planeringsarbetet i samband med att olika alternativ för implementation av 

informationssystem utreds. I matrisen förs alternativ som identifierats i analys av värdekedjan 

in, där sannolikheten för förlust och potentiell vinst eller förlust rangordnas. Respektive 

alternativs placering i den tvådimensionella matrisen visar på hur stor sannolikheten för vinst 

alternativt förlust är.  

 

För att identifiera och prioritera renodlade risker föreslår McGaughey, Snyder & Carr (1994) 

ytterligare en tvådimensionell matris, vilken fokuserar på att identifiera hot, konsekvenser av 

hot, samt medel för att hantera relaterade risker. Hot som identifieras kan enligt McGaughey, 

Snyder & Carr (1994) rankas på en tio-gradig skala baserat på dess betydelse i förhållande till 

storlek på konsekvenser som kan uppstå till följd utav respektive hot. Vidare placeras 

respektive hot i matrisen baserat på sannolikheten att de uppstår och troliga konsekvenser. I 

matrisens andra ruta återfinns de hot som är av störst vikt att hantera då de har hög 

sannolikhet att inträffa samt kan orsaka stora negativa konsekvenser, varpå hot inom denna 

del av matrisen enligt McGaughey, Snyder & Carr (1994) bör prioriteras högt.  

 

McGaughey, Snyder & Carr (1994) uttrycker inte explicit vid presentation av ovan nämnda 

metoder att dessa bör användas i samband med en upphandlingsprocess, men då McGaughey, 

Snyder & Carr (1994) uttrycker att matriserna initialt bör tillämpas vid strategisk planering av 

IS/IT anser vi att dessa metoder bör kunna tillämpas vid en IT-upphandlingsprocess.  

 

I sin studie föreslår Dorling (2002) metoden PROBE för utvärdering av upphandlingsprojekt 

vilken är en mer detaljerad och djupgående version av innehåll i ISO 15504. Metoden mäter 

upphandlingsprojektets prestation inom fyra områden; finansiella, infrastruktur, process 

relaterade och leverantörs relaterade. Det konstateras av Dorling (2002) att en organiserad 

upphandlingsprocess är nödvändig för de flesta organisationer idag. Vidare har Dorling 

(2002) utvärderat europeiska organisationer utifrån ovan nämnda metod varpå resultat visar 

att upphandling överlag fungerar väl, men identifierar områden där förbättringar kan skapa 

värde för organisationen samt öka förutsättningar att uppnå önskade fördelar. Peppard, Ward 

& Daniel (2007) beskriver att det tycks finnas ett naivt antagande gällande IT-investeringar att 

så länge implementation gjorts kommer fördelarna att flöda, vilket bevisats vara ett bristfälligt 

antagande. 
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Det ramverk som Ward, Daniel & Peppard (2008) presenterar, se tabell 3.5, behandlar inte 

bara de vanligaste aspekterna, kostnader och fördelar, vilka återfinns i ett Business Case 

(affärsplan) utan Ward, Daniel & Peppard (2008) menar på att en affärsplan dessutom bör 

grunda sig i en omfattande och systematisk förklaring av förväntade fördelar med 

investeringen. Utöver dessa bidrar Ward, Daniel & Peppard (2008) i sitt ramverk även med 

sex aspekter för att skapa bra affärsplaner, se tabell 3.6. 

 
Tabell 3.5 Ward, Daniel & Peppards (2008) ramverk för framtagandet av bra affärsplaner 

1. Define business drivers and investment objectives 

2. Identify benefits, measures, and owners 

3. Structure the benefits 

4. Identify organizational changes enabling benefits 

5. Determine the explicit value of each benefit 

6. Identify costs and risks 

 
Tabell 3.6 Ward, Daniel & Peppards (2008) sex aspekter för bra affärsplaner 

1. Non-financial benefits are also recognized 

2. Measures are identified for all benefits, including subjective or qualitative benefits 

3. Evidence is sought for the size of the benefits included 

4. An owner is identified for each benefit 

5. Benefits are explicitly linked to both the IT and the business changes that are required 

to deliver them 

6. Owners are identified for ensuring the business changes are achieved 

 

En väl framtagen och omfattande affärsplan tycks hjälpa organisationer att uppnå ett större 

antal fördelar med sin investering. Organisationer som varit framgångsrika i IT-projekt 

inkluderar enligt Ward, Daniel & Peppard (2008) en bredare omfattning av fördelar i sina 

affärsplaner till skillnad från organisationer som presenterar en lägre andel lyckade och 

framgångsrika IT-projekt. Framförallt gäller det fördelar som är kopplade till innovation och 

förbättrat samarbete, både internt och externt. Projekt klassificeras i denna bemärkelse som 

framgångsrika bland annat av den anledningen att projektet lyckats identifiera fördelar och 

enligt framtagen affärsplan skapat förutsättningar för att mäta och följa upp dessa. Enligt 

Ward, Daniel & Peppard (2008) var det mer sannolikt att de framgångsrika organisationerna 

dels tilldelade en ägare till fördelarna samt att detaljerade realiserings- och förändringsplaner 

togs fram. 

 

Ytterligare ett sätt att hantera risker kan vara att enligt Peppard, Ward & Daniels (2007) 

ramverk BDN identifiera fördelar med det som upphandlas. I sin studie har Peppard, Ward & 

Daniel (2007) identifierat fem principer vilka är grunden för processen att förstå värdet av IT, 

se Tabell 3.7. 
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Tabell 3.7 Peppard, Ward & Daniels (2007) fem principer för att skapa värde genom IT 

1. IT has no inherent value: Benefits result from effective use of IT assets. 

2. Benefits arise when IT enables people to do things differently 

3. Only business managers and users can release business benefits 

4. All IT projects have outcomes, but not all outcomes are benefits 

5. Benefits must be actively managed to be obtained 

 

Med utgångspunkt i ovan nämnda principer kan man hantera risker i det pågående IT-

projektet, vilket Peppard, Ward & Daniel (2007) menar kan göras genom tillämpningen av 

dessa principer i riskrelaterade frågeställningar. 

 

En uppenbar förutsättning för att hantera risker är att kunna identifiera dem och med den 

förändringstakt som idag råder inom IT bör det bli allt svårare för upphandlande entiteter att 

kunna identifiera samtliga risker som berör IT-upphandlingsprocessen. Hur skall en 

upphandlande entitet gå tillväga för att skapa förutsättningarna för att hantera 

upphandlingsprocessens risker? 

3.3 Omvärldsanalys – en potentiell lösning 

Flertalet studier som berör IT och omvärldsanalys poängterar hur IT kan stödja en verksamhet 

i att producera den information som krävs för att genomföra en effektiv och välfungerande 

omvärldsanalys (Chang 2002; Maira 2011; Marshall, McDonald, Chen, & Chung 2004; Rau 

& Bye 2003; Wu, Chen & Olson 2014), men vi har uppfattat att det finns ett kunskapsgap 

angående hur omvärldsanalysen kan tillämpas för att stödja IT-upphandlingsprocessen. I detta 

avsnitt redogör vi för omvärldsanalysen, dess hypotetiska koppling till IT-upphandlingen och 

försöker identifiera kunskapsluckor i förhållandet mellan IT-upphandling, risk management 

och omvärldsanalys. 

3.3.1 Vad är omvärldsanalys? 

Omvärldsanalys är en delprocess som utgör en självklar del i många beslutsfattandeprocesser 

och kan delas upp i de tre delprocesserna insamling av information, analys av insamlad 

information och tillämpning av analys. Torbjörn (2011) menar att kärnan av 

omvärldsanalysens syfte kan beskrivas utifrån fyra punkter, som illustreras nedan i tabell 3.8. 

 
Tabell 3.8 Torbjörns (2011, s.7) definition av omvärldsanalysens syfte 

 Att spåra trender och viktiga tilldragelser inom vetenskap, teknik, ekonomi, sociala 

områden samt politik (inom ett eller flera av dessa områden beroende på verksamhet) 

 Att definiera potentiella hot, möjligheter eller förändringar till följd av dessa trender 

och tilldragelser 

 Att befrämja en framtidsorientering i tänkandet hos beslutsfattare 

 Att uppmärksamma beslutfattarna på trender som konvergerar eller divergerar, 

interagerar, växer snabbare eller avklingar 
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Syftet med omvärldsanalysen är att utifrån vetskap om externa händelser och trender skapa 

förutsättningar för beslutsfattare att kunna fatta goda beslut som förser verksamheten med 

konkurrensfördelar, som förhindrar att verksamheten utsätts för risker eller som minskar den 

osäkerhet som råder gentemot framtida förhållanden (Chang 2002; Rau & Bye 2003; Marshall 

et al. 2004; Torbjörn 2011). Omvärldsanalysen har alltså en tydlig plats i 

beslutsfattandeprocesser, men trots detta har varken Heckman (1999) eller Nickson (2007) 

lyft fram omvärldsanalysens roll under IT-upphandlingsprocessen. Vilken koppling finns 

mellan IT-upphandling och omvärldsanalys och hur skulle omvärldsanalys kunna tillämpas 

under IT-upphandlingsprocessen? Detta resonerar vi kring i nästkommande avsnitt. 

3.3.2 Vilken koppling finns mellan IT-upphandling och omvärldsanalys? – ett 
hypotetiskt resonemang  

Både Heckman (1999) och Nickson (2007) har lyft fram delprocesser och processteg i sina 

modeller som delar egenskaper och syfte med delar av omvärldsanalysprocessen. Heckman 

(1999) presenterar som en delprocess inom Fastställande av krav, som visas i tabell 3.1, att 

den upphandlande entiteten bör samla information angående alternativa lösningar samt 

utvärdera de alternativa lösningarnas risker och fördelar. Samtidigt menar Nickson (2007) att 

den upphandlande entiteten under processteget Identifiera leverantörer, som återfinns i figur 

3.2, bör undersöka potentiella leverantörer för att förbättra sitt beslutsunderlag. Båda dessa 

exempel stödjer beslutsfattare likt omvärldsanalysen och liknar omvärldsanalysen 

processmässigt i det att man samlar information, analyserar information och tillämpar den 

genomförda analysen för stödja beslutsfattandeprocessen. Där omvärldsanalysen är utåtvänd 

och framtidsinriktad upplever vi de aktiviteter som Heckman (1999) och Nickson (2007) 

beskriver som mer fokuserade på och isolerade till upphandlingstillfället. 

 

Då IT idag tar en allt större plats i strategiska sammanhang, vilket kan ses i hur IT-

management och Enterprise Architecture tar en allt större strategisk roll, förefaller det för oss 

som att även IT-upphandlingens strategiska betydelse bör öka. Med bakgrund i detta anser vi 

att tillämpning av omvärldsanalys under de inledande stegen av IT-upphandlingsprocessen 

bör kunna stödja ett strategiskt förhållningssätt till IT, exempelvis genom den 

framtidsorientering som Torbjörn (2011) menar att omvärldsanalysen bidrar till. Som vi 

tidigare nämnt finner vi att det finns ett kunskapsgap vad gäller omvärldsanalysens 

förhållande till IT-upphandling. I nästkommande avsnitt redogör vi därför för de 

kunskapsluckorna gällande omvärldsanalys i förhållande till IT-upphandling samt 

riskhantering som vi under denna litteraturstudie identifierat. 

3.3.3 Vad finns det för kunskapsluckor gällande omvärldsanalys i förhållande 
till IT-upphandling och riskhantering? 

Förhållandet som råder mellan omvärldsanalys och riskhantering är väl utforskat. Wu, Chen 

& Olson (2014) menar att omvärldsanalys kan och bör användas som stöd i 

riskhanteringsprocessen och att även de IT-lösningar för omvärldsanalys som på senare år 

kommit att bli allt mer vanligt förekommande kan stödja de IT-lösningar som tillämpas vid 

riskhantering. Wu, Chen & Olson (2014) menar att denna trend är fördelaktig både för 

teoretiker och praktiker inom omvärldsanalys och riskhantering. Utifrån vår litteraturstudie 

anser vi oss inte kunna se några uppenbara kunskapsluckor gällande omvärldsanalys och 

riskhantering, men situationen förefaller för oss annorlunda vad gäller förhållandet mellan 

omvärldsanalys och IT-upphandling. 
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Förhållandet mellan omvärldsanalys och IT-upphandling förefaller för oss outforskat. Under 

genomförandet av vår studie tycker vi oss se att ett förhållande bör finnas, men har ej funnit 

någon tidigare forskning på området. Som tidigare nämnts har vi sett ett flertal studier där 

man poängterat att IT kan stödja i genomförandet av omvärldsanalysen (Chang 2002; Maira 

2011; Marshall et al. 2004; Rau & Bye 2003; Wu, Chen & Olson 2014), men forskning kring 

hur omvärldsanalys kan stödja IT-upphandlingsprocessen tycks saknas. Vi upplever därav att 

omvärldsanalysens förhållande till IT-upphandling i sig utgör en kunskapslucka och förklarar 

det kunskapsgap som vi vid studiens inledning upplevde fanns. 

3.4 Sammanfattande värdering 

Efter genomförandet av litteraturstudien har vi kunnat konstatera att det kunskapsgap som vi 

inledningsvis identifierade och illustrerade i figur 3.1 existerar. Utifrån det teoretiska ramverk 

som litteraturstudien har försett oss med har vi utformat en modell, som visas i figur 3.4, av 

omvärldsanalysens potentiella inverkan under IT-upphandlingsprocessen. 
 

 
Figur 3.4 Tolkningsmodell  

Fastställande av krav samt Förvärv är delprocesser som återfinns i Heckmans (1999) modell 

av IT-upphandlingsprocessen, se figur 3.3. I ovan modell visas att delprocesserna 

Behov/Krav, Specifikation, Identifiera leverantörer samt Upphandling vilka återfinns i 

Nicksons (2007) modell av IT-upphandlingens livcykel, se figur 3.2, är del av Heckmans 

delprocesser. Genom omvärldsanalys, vilket vi behandlat i avnitt 3.3, kan risker identifieras. I 

litteraturen finns en mångfald risker beskrivna vilka återfinns i avsnitt 3.2.1. Vidare för att 

genom riskhantering behandla dessa risker kan olika verktyg och modeller användas, vilka vi 

i denna uppsats presenterat i avsnitt 3.2.2, varigenom risker kan kopplas till olika delprocesser 

i IT-upphandlingsprocessen. 

 

Det har under studiens gång visat sig att IT-upphandlingsprocessen kan innehålla 

riskorienterade delprocesser som liknar omvärldsanalysen till sin karaktär, men som är mer 

trångsynta i jämförelse med omvärldsanalysen. Dessa delprocesser kan stödja upphandlingen 

genom att identifiera vissa risktyper, som därefter kan hanteras genom riskhantering. Där 

dessa riskorienterande delprocesser brister är i identifierandet av ovanliga eller hittills okända 

risker. 
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Om dessa risker inte identifieras saknas de förutsättningar som krävs för att under 

riskhantering kunna behandla dessa risker på ett systematiskt och organiserat sätt, vilket vi 

menar kan försätta hela IT-upphandlingsprocessen eller någon av dess delprocesser i en 

riskabel situation. Vi anser därför att det finns indikationer på att omvärldsanalys kan tillföra 

mervärde till upphandlingsprocessen, då den skapar en medvetenhet om potentiellt okända 

risker som stödjer ett proaktivt och strategiskt förhållningssätt till risker under upphandling, 

framför ett reaktivt. Vi har därför undersökt IT-upphandlingsprocessen i praktiken i 

genomförandet av den empiriska studie som redogörs för i kommande kapitel för att nå insikt 

om hur detta skulle kunna genomföras och hur omvärldsanalys tillämpas under IT-

upphandlingsprocessen i praktiken. 
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4 Resultat och analys 
Vårt syfte med denna studie är att öka förståelsen för hur omvärldsanalys kan stödja 

riskhantering under IT-upphandlingsprocessen varpå det föreföll naturligt att samla empirisk 

data med hjälp av intervjuer hos upphandlade entiteter, vilka genomgått en IT-upphandling. 

Inför och under datainsamling har modeller tagits fram för att vidare förklara fenomenet som 

undersöks och slutligen bidra till en förklaringsmodell vilken syftar till att visa på hur 

omvärldsanalys kan skapa värde i en upphandlingsprocess genom att stödja riskarbetet. 

Tidigare insamlad teori har utgjort underlag för den tolkningsmodell som tagits fram och 

presenterats i avsnitt 3.4, vilken den förklarande omvärldsanalysmodellen FIKA baserats på. 

Denna modell är som tidigare nämnt baserad på tidigare framtagen tolkningsmodell och är 

vidareutvecklad efter fynd i den empiriska datan.  

4.1 Empirisk studie  

Då vår avsikt med genomförandet av våra intervjuer var att insamla empiriskt material som 

kan stödja utformandet av en förklarande omvärldsanalysmodell för att stödja riskhantering 

under en IT-upphandlingsprocess föreföll det lämpligt för oss att granska IT-

upphandlingsprocessen hos två olika upphandlande entiteter med väsentligt olika 

verksamheter. 

 

Syftet med detta var att undersöka den praktiska upphandlingsprocessen ur två olika entiteters 

perspektiv. Våra två case kommer att presenteras separat och som visas i figur 2.1 har vi 

genomfört våra intervjuer i två iterationer, där den andra iterationen genomfördes för att 

fördjupa vårt empiriska material samt för att fylla de kunskapsluckor som uppstod under 

framtagandet av de förklarande processmodellerna.  

 

Efter att det empiriska materialet presenterats görs en jämförelse av de två casen, som leder 

fram till presentation av vår FIKA-modell som tagits fram. Kapitlet avslutas med en analys av 

vår modell i förhållande till den insamlade empirin, det teoretiska materialet som samlades in 

under litteraturstudien och vår tolkningsmodell. 

4.1.1 Presentation av datainsamlingen 

Vårt val att arbeta iterativt har möjliggjort för kontinuerlig avstämning av insamlat material 

med avseende relevans för studien och därmed möjligheten att vid en nästa iteration samla in 

data som fattats eller varit bristfällig. Det systematiska tillvägagångssätt vi använt vid 

insamlandet av vår empiriska data bidrar till en ökad reliabilitet av materialet. 

 

Efter den första intervjuiterationen togs en första förklaringsmodell av respektive 

organisations IT-upphandlingsprocess fram, med tillhörande text vilken beskrev processen 

utifrån det empiriska material som samlats in under intervjuiterationen. Intervjuiterationerna 

var medvetet planerade med minst en arbetsveckas mellanrum för att ges tid att kunna 

transkribera det insamlade materialet, sammanställa det samt revidera den framtagna 

förklaringsmodellen internt inför att dessa skulle komma att presenteras för respondenter vid 

nästkommande intervjuiteration. Förklaringsmodellen skapades utifrån transkriberat material 

från den första intervjun, där vi initialt sökte nyckelord som skulle komma att hjälpa oss 

identifiera aktiviteter i processen som beskrivits av respondenten. Insamlad teori, vilken 

återfinns i kapitel 3, har tillsammans med den framtagna tolkningsmodellen, se figur 3.4, 

utgjort ett stöd för att finna nyckelord.  
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Inför den andra intervjuiterationen skapades en separat intervjuguide för respektive 

organisation för att säkerställa att totalt insamlat empiriskt material var likvärdigt för att 

möjliggöra en jämförelse och senare analys. Vid detta intervjutillfälle presenterades 

förklaringsmodellen för respondenten i syfte att testa dess validitet varpå det framkom att en 

revision av respektive modell krävdes. Vi gavs även möjligheten att granska en av 

organisationernas upphandlingsunderlag. Av sekretesskäl fick vi endast tillåtelse att observera 

materialet och dokumentera delar av det. Observerat material dokumenterades och 

sammanställdes tillsammans med övrigt empiristiskt material som transkriberats från ljudfil.  

 

Det andra intervjutillfället syftade till att säkerställa insamlandet av ett fullständigt empiriskt 

material gällande IT-upphandlingsprocessen hos de båda organisationerna. Den intervjuguide 

som tagits fram inför genomförandet av denna iteration innehöll därför djupgående frågor 

baserat på det empiriska material som samlats in vid den föregående intervjuiterationen för att 

skapa en djupare förståelse och kunskap om IT-upphandlingsprocessen. Även 

förklaringsmodellens tillhörande text reviderades och uppdaterades efter genomförandet av 

den andra intervjuiterationen då nya uppgifter om upphandlingsprocessen hos respektive 

organisationen framkom.   

 

Vi kommer att presentera insamlat empiriskt material genom att modellera och textuellt 

beskriva den IT-upphandlingsprocess som redogjorts för under de två intervjuiterationerna.  

4.1.2 Analys av empiri 

Vårt första case är baserat på IT-upphandlingsprocessen hos Eton Shirts, vars verksamhet 

berör tillverkningen och försäljning av kläder och accessoarer. Eton säljer främst till 

återförsäljare, inklusive egenägda butiker, men driver sedan 2013 en egen e-handelssida för 

direktförsäljning till kunder. Idag är produktionen hos Eton starkt beroende av IT, då bland 

annat den produktionsstödjande utrustningen styrs av IT.  

 

Eton har historiskt sett valt att lägga ut allt IT-relaterat arbete på konsulter, med en intern 

supportsammanordnare. Detta har lett till att kunskapen om Etons IT-verksamhet inte funnits 

internt och man har därför nyligen valt att bygga upp en intern IT-avdelning för göra företaget 

mindre beroende av de externa leverantörerna. Denna IT-avdelning bestod vid genomförandet 

av studien av tre individer, men det fanns planer för expansion. Etons IT-upphandlingsprocess 

har vuxit fram organiskt, där man under IT-upphandlingar har prövat sig fram och tagit med 

sig det som fungerat under tidigare upphandlingar till framtida upphandlingar. Det material vi 

presenterar kring detta case är baserat på två intervjuiterationer med Etons IT-Manager 

Clifford Wetterlund. 

 

Vårt andra case är baserat på IT-upphandlingsprocessen hos Volvofinans Bank, som är ett 

bankaktiebolag och vars verksamhet utgörs av att driva bankrelaterad verksamhet. Bankens 

huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering, med god lönsamhet, aktivt stödja 

försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvo- och Renaulthandeln på den svenska 

marknaden. Volvofinans grundades 1959 och erhöll 2008 tillstånd från Finansinspektionen att 

bedriva bankrörelse (Volvofinans Bank AB 2015).  

 

För att säkerställa en lyckad upphandling har organisationen vid de flesta upphandlingar valt 

att anlita en upphandlingskonsult vilken kunde se till att kvalitetssäkra upphandlingen och 

bidra till att den genomfördes på ett strukturerat och strategiskt sätt. Organisationen har 

genomfört flertalet stora och små IT-upphandlingar och arbetar i stor utsträckning i 

projektform där även IT-upphandling genomförs i form utav ett projekt. För att säkra ett 
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systematiskt arbetssätt i projekt använder organisationen en projektstyrningsmodell. 

Projektstyrningsmodellen bidrar till att samtliga projekt bedrivs likvärdigt och innefattar en 

rad beslutspunkter vilka är tvingande och ytterligare bidrar till formell hantering av projektet. 

Alla verksamhetsprocesser inom Volvofinans Bank är starkt beroende av IT-stöd, vilket 

hanteras av organisationens interna IT-avdelning vilken innefattar knappt 40 medarbetare som 

dagligen säkerställer drift, samt vidareutvecklar befintligt IT-stöd för hela organisationen.  

 

Det material vi presenterar kring detta case är baserat på två intervjuiterationer med 

Volvofinans kundservicechef och representant i ledningsgruppen Ulrika Wennberg som 

agerat beställare i ett flertal upphandlingsprocesser. De två intervjuiterationerna kommer att 

presenteras med en beskrivande text samt citat för att styrka texten. Citat identifieras med en 

kod samt tidpunkt då detta under intervjun nämndes. Eton Shirts benämns med kod ES1 

respektive ES2 och Volvofinans Bank benämns med kod VB1 och VB2.  

4.1.2.1 Case 1 – Eton Shirts 

 
Figur 4.1 Förklarande processmodell av Eton Shirts IT-upphandlingsprocess 
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Hos Eton härstammar varje IT-upphandlingsprocess i att det uppstår någon form av behov och 

behovets karaktär kan variera. Exempel på behov som tidigare lett till att en IT-

upphandlingsprocess har inletts hos Eton är att ett avtal med en leverantör är på väg att gå ut, 

behov av ett nytt system som inte finns hos Eton eller att ett existerande system behöver 

ersättas. Clifford nämner även att affärsrelationen med en partner kan resultera i att ett behov 

uppstår hos Eton. 

 
Det börjar med att det uppstår ett behov. Det kan ju vara exempelvis att avtalet går 

ut med nuvarande leverantör eller så kan det vara så att vi behöver ett annat 

system. Eller vi behöver en annan affärsrelation med en annan partner, läs: Nu är 

dom för trötta, nu vill vi ha några som står på tå för oss. [ES1 11:37] 

 

Under den andra intervjuiterationen framkom det att behovet som leder till att en 

upphandlingsprocess inleds kan härstamma antingen ur ledningsgruppen eller den övriga 

verksamheten. I de fall där ledningsgruppen utgör beställaren rör det sig överlag om stora och 

omfattande IT-upphandlingsprocesser associerade med stora kostnader och risker, vilket leder 

till att ledningen involveras i beslutsfattandeprocessen. I övriga fall där verksamheten utgör 

beställare fattar IT-avdelningen egna beslut, förutsatt att det rör sig om belopp upp till en 

miljon kronor. 

 
IT [avdelningen] kan när vi vill egentligen starta en upphandling när vi hittar 

någonting. ”Varför gör vi såhär för? Det är ju bättre om vi gör såhär istället”, 

men sen när det kommer till faktiskt om det är 100 tusen kronor, då gör vi det 

själva. Men är det en nivå där det är 25 miljoner kronors avtal, då vill ledningen 

ha sista ordet. [ES2 05:26] 

 

När ett behov identifierats genomför man en intern analys av det behov man identifierat. 

Under denna analys utreder man vilka effekter man vill åstadkomma genom att hantera detta 

behov, om man ersätter en existerande lösning, vilken är den nuvarande lösningens kostnad 

för verksamheten och vad man uppskattar att det skulle kosta att åtgärda behovet. Vad gäller 

eftersökta effekter menar Clifford att det finns två effektmål vid IT-upphandlingar i 

allmänhet; hur mycket man kan göra och hur snabbt man kan göra det. Dessa effektmål gäller 

även hos Eton. Detta resulterar i att effektmålen vid en IT-upphandling hos Eton alltid är 

mätbara, men Clifford menar att i framtiden kan IT i förhållande till verksamhetsprocesser bli 

ett område som får egna effektmål. 

 
Ofta när vi pratar IT, så handlar det om två saker: hur mycket och hur snabbt? Det 

är IT liksom. Hur snabbt kan en order läggas? Hur snabbt går det att ladda upp 

1gb högupplöst?  Hur snabbt går det mellan att en AD här får upp det till 

tryckeriet? Allting är egentligen mätbart i hur mycket och hur snabbt. Och det sen 

då ger ringar ut på hur vi arbetar. Om det går fort att få fram mailen i mobilen, då 

är det bra. Om det går fort att fatta ett beslut om hur ser trenden ut 2018 i färger – 

vi researchar det här. Går det fort så är det bra liksom. Ja ni förstår. Så i stort är 

allting mätbart. [ES1 17:30] 

 

Efter den interna analysen genomförts översätts resultatet av denna till en intern uppsättning 

av krav. Dessa krav kategoriserar Clifford som två kategorier, där den ena består av 

nödvändiga krav. 

 
Vi får ner det i text och vi får ner ”skall-kraven”. Om det här skall genomföras så 

måste X, Y, Z uppfyllas, medans 1,2,3 är ”nice to have”, alltså en bonus. [ES1 

12:24]  
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Denna uppsättning av interna krav utgör sedan basen för framtagandet av ett 

upphandlingsunderlag. Det framgår under intervjun med Clifford att man inom Eton använder 

sig av tolkningsbart upphandlingsunderlag, där man snarare än att specificera exakt vad det är 

man vill upphandla lägger fram en analys av nuläget i verksamheten och hur man vill att det 

ska se ut i framtiden. Clifford menar att man vill att leverantören skall komma med 

lösningsförslag snarare än att man vill skicka en detaljerad arbetsorder på vad det är man vill 

ska levereras. 

 
Och sen får vi ner det här i ett upphandlingsunderlag där vi skriver ”Hej hej vi 

heter Eton och vi har funnits si och så länge och vi gör det här. Idag ser det ut 

såhär och imon/framtiden vill vi ha det såhär. Kom tillbaka till oss med förslag”. 

För jag ser hellre att leverantören får tala om hur de tycker att vi ska jobba, än att 

vi går ut med ett facit liksom. Vi ska jobba exakt så så så [något Eton inte vill 

göra]. Det säger rätt mycket om leverantören. Om man skriver en exakt 

arbetsorder så kan ju egentligen vem som helst göra det. Och sen får dom en 

deadline [när leverantören ska återkomma med förslag]. Och sen så väljer vi ut 

lite efter tycke och smak. [ES1 12:50] 

 

Användandet av denna typ av upphandlingsunderlag ses av Clifford som både en styrka och 

en svaghet under IT-upphandlingsprocessen. Det skapar en öppenhet för alternativa lösningar 

som man inom Eton inte övervägt, men kan även resultera i att man får in lösningsförslag där 

det grundläggande uppdraget missförståtts eller feltolkats. Clifford menar dock att denna typ 

av problem kan åtgärdas snabbt. 

 
Problem är väl om en leverantör har missförstått eller tolkat uppdraget fel. 

Eftersom att vi… Vårt upphandlingsunderlag, våra instruktioner, är rätt tunna så 

kan det vara så att en leverantör har fattat det helt fel. Men då bjuder vi in dom 

och förklarar att dom fattat fel och att såhär gör vi istället, det här är grejen. Och 

då säger dom ”Ahaa, ja nu fattar vi.” [ES1 25:07] 

 

En annan typ av problem som Clifford nämner under vår första intervju är att Eton som 

företag gärna vill ha en lokal anknytning. Han menar att detta i många situationer är en styrka 

för Eton och att detta är vad som skiljer Eton från sina konkurrenter, men samtidigt kan det 

leda till att man missar leverantörsalternativ till följd av hemblindhet. Detta tas även upp som 

en lärdom som skulle kunna återföras till framtida IT-upphandlingsprocesser, att man i urvalet 

av leverantörer utreder leverantörer bortom Borås med omnejd för att även undersöka 

internationella leverantörer. 

 
Det kanske är så att man väljer då att man ”men det är så nära att åka bort till 

dom där borta”, det kanske är så att världens bästa leverantör ligger i USA liksom. 

[ES1 28:49] 

 

Clifford tar under den första intervjun även upp att man hos Eton tillämpar viss 

omvärldsanalys under IT-upphandlingsprocessen, då man i samband med att 

upphandlingsunderlag skrivs undersöker leverantörer för att skapa en överblick angående 

dessa. Eton utreder huruvida leverantörer varit aktuella i media under de senaste åren, vad 

som skrivits om dessa och hur utvecklingstrenden ser ut hos leverantören. Man eftersträvar en 

bild av leverantörens image utåt. Målet med detta är att möjliggöra för Eton att i en 

förhandling befinna sig i överläge gentemot leverantören. 
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Man försöker hos Eton även utreda vilka system och arbetssätt som tillämpas hos 

konkurrenter, då man anser att det som tillverkande företag är viktigt att förstå hur andra går 

tillväga för att ta reda på vilka fel och misstag som begåtts påvägen. Clifford poängterar att 

kunskapsutbyte med konkurrenter är problematiskt, då det finns en ovilja inom Eton att vara 

öppen gentemot konkurrenterna angående de egna IT-systemen och processerna. 

 

En annan faktor som Eton utreder under omvärldsanalysen är den tekniska utvecklingen av 

det man under upphandlingsprocessen har för avsikt att upphandla. Här menar Clifford att 

hans bakgrund som utvecklare kommer till stor nytta, då det möjliggör för frågeställningar 

kring tekniken. I samband med den andra intervjun framkom det att man hos Eton kallar detta 

för research, där man utifrån det aktuella behovet går in på ämnet i mer detalj för att utreda 

teknisk utveckling och liknande angående det aktuella behovet. Detta sker i samband med den 

interna analysen. 

 
Jag är egentligen utvecklare från början och har jobbat i 22 år inom IT, så jag kan 

göra leverantörer lite nervösa, för dom är vana vid att tala med en chef. [ES1 

45:21] 

 

Det visade sig att man hos Eton överväger leverantörers ekonomi för att säkerställa att 

företaget är tryggt och seriöst, men det visade sig även att det politiska läget inte utreds vid en 

upphandling under IT-upphandlingsprocesser. Liknande frågor hanteras vid start av nya 

fabriker, där man är noggrann med arbetsförhållanden, men ingen sådan hänsyn tas vid IT-

upphandlingar. I dagsläget anser man att det är viktigt att följa svenska lagar så som PUL vid 

IT-upphandling. Man är osäker kring huruvida det politiska läget kan komma att bli en 

intressant faktor för omvärldsanalys i framtiden. Den sista omvärldsanalysfaktorn som det 

under den första intervjun visade sig att Eton tillämpade var att vid kontraktsgranskning 

säkerställa att avtal inte skiljer sig markant från branschstandard. 

 

Parallellt med dessa aktiviteter genomförs riskarbetet, som visas i figur 4.1. Det framgår 

under intervjun inledningsvis att formell riskhantering inte tar något större utrymme i 

upphandlingsprocessen. Utgångspunkten är att man under en upphandlingsprocess alltid har 

kvar tidigare leverantörer som man kan luta sig mot om upphandlingen går fel, men utöver 

detta utgörs riskhanteringen av att det alltid är mer än en individ som granskar avtal och 

lösningsförslag. 

 

Det framkommer under den andra intervjuiterationen att det under särskilt stora 

upphandlingar med stora risker tas beslut gällande upphandlingen på styrelsenivå, då det ställs 

krav på upphandlingsprocessen på denna nivå. I dessa fall tecknar man i slutet av 

upphandlingsprocessen avtal med leverantör som rör framtida samarbete snarare än köp av ett 

system, hårdvara eller en tjänst, detta för att skapa ytterligare möjligheter att hantera risker. 

Samtidigt upplever man att riskidentifieringen är väl genomförd och lyckad. Clifford 

poängterar att riskutvärdering och hantering av risker är en ovärderlig process i större IT-

upphandlingsprocesser. De riskområden som utreds är ekonomiska risker och funktionsrisker. 

 

Under den andra intervjun förtydligar Clifford hur man arbetar med risker under IT-

upphandlingar. Det formella riskarbetet löper parallellt med övriga delar av 

upphandlingsprocessen från den interna analysen fram till och med att framtagandet av 

upphandlingsunderlag har slutförts. Under denna period äger både riskidentifiering och 

riskhantering rum. I större upphandlingar arbetar man med en form av riskworkshop där 
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intressenter till upphandlingen deltar och under denna poängsätts risker och dess 

konsekvenser. I mindre upphandlingar överlåter man hela riskarbetet till Clifford. 

 
I en större upphandling, då är det gula lappar övning. Med risk, påverkan och allt 

detta. Är det en lite mindre sak [upphandling/projekt], då är det jag som gör det. 

[ES2 20:01] 

 

Det framkom även under den andra intervjun att det finns en viss koppling mellan 

omvärldsanalysen och riskarbetet. Information som framkommer under omvärldsanalysen tas 

fram genom granskning av nyheter, pressreleaser, finansiell data, historik, vad som sägs om 

företaget på internet, vad som skrivs i sociala medier, kundcase online med mera går vidare 

till riskarbetet och kan leda till att nya risker identifieras. 

 
[…] man tar med sig sånt man hittar i omvärldsanalysen till riskworkshopen för 

bedömning. Om man hittar några saker … ”Nu har förlorat en stor kund…” Massa 

skriverier. ”Varför har dom gjort det?” Och nästa dag, förlorar dom en till. Aktien 

sjunker. Varför gör den det liksom? Att man tar med sig findings ifrån den in i 

riskanalysen – ja. [ES2 22:46] 

 

Under den andra intervjun visade det sig att all information som samlas under de inledande 

faserna av IT-upphandlingsprocessen samlas i ett dokument där man dokumenterar all 

information för att skapa ett material som man i efterhand kan återgå till för exempelvis mäta 

resultatet i förhållande till målen. I detta tankepaket samlas allt från ROI (Return on 

Investment) till de risker som identifierats under IT-upphandlingen. 

 
Det är med i ”Hur har vi tänkt”. Där har vi med; vad har vi idag, vad händer om 

vi inte uppgraderar eller byter, risker vid att byta, risker vid att inte byta, m.m. Ett 

tankepaket – ”så har vi tänkt”. [ES2 09:04] 

 

Omvärldsanalysen angående leverantörer tillsammans med upphandlingsunderlaget utgör 

sedan grunden för vilka leverantörer som Eton skickar ut upphandlingsunderlaget till. Efter att 

leverantörer återkommit med lösningsförslag försöker Eton ställa dessa lösningsförslag i 

förhållande till varandra. Clifford poängterar att detta kan vara problematiskt, då vissa 

leverantörers lösningsförslag kan omfatta två sidor text och andra leverantörers förslag utgörs 

av en pärm fylld till bredden. För att dessa ska kunna jämföras rättvist arbetar Eton med en 

matris där man fyller i information från leverantörer och Etons egna krav och behov samt 

huruvida leverantören uppfyller de interna kraven eller ej. 

 
Och så får vi tillbaka kanske 8 av 10 med ett faktiskt förslag. Och det kan skilja sig 

mellan två papper till en pärm med papper. Ja det är helt otroligt hur vissa arbetar 

och vissa inte arbetar. Och sen tar vi in dom här och för att vi ska kunna jämföra 

äpplen och äpplen. Den ena kanske har serverdrift X och den andra har serverdrift 

Y, men i den ena får man med det här och det här, men i det andra får man med 

detta och detta. Så gör man i excel, eller i någon form av matris. Så matar man in 

alla leverantörer och alla krav eller behov. Så kryssar man för om det uppfylls 

eller inte uppfylls per respektive leverantör för att sen i slutet kunna se att 

leverantör A uppfyller dessa krav för denna peng osv. [ES1 14:23] 

 

Det framgår dock under intervjun att det är mer än de formella kraven som spelar in under 

denna fas, då man hos Eton under hela upphandlingsprocessen lägger extra fokus på hur 

leverantören agerar mot kunden. 
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Det är hur man samarbetar [samarbetet med leverantören]. Hur leverantören 

agerar mot kunden, som i detta fall är oss. Eton är ett företag med väldigt väldigt 

stort hjärta. Även ifall det ser uppstyrt och fint ut här [på kontoret] så är vi väldigt 

bohemiska och kreativa. Och det kan inte, vi vill omge oss med företag och 

personer som har stora hjärtan. Det måste vara bra också mellan personer och 

inte bara mellan system. Så det är viktigt för Eton. [ES1 23:53] 

 

När Eton kommit fram till att det finns ett antal leverantörer som kan uppfylla de krav som 

man eftersöker tar man kontakt med de tre mest lovande leverantörerna för att diskutera vad 

Clifford benämner mjuka värden. Med detta menade Clifford att man undersöker frågor så 

som hur leverantören arbetar med servicedesk, uppföljning gentemot kund och hur 

leverantören förhåller sig till proaktivt rådgivande arbete gentemot kund. Under den andra 

intervjun framkom det att det var i samband med detta som man kontaktar tidigare kunder, 

detta kan antingen genomföras som referensbesök hos kunden eller som en telefonkonferens. I 

denna kontakt utreds hur leverantörens kund upplevde att deras arbete med leverantören gick, 

vad det som upphandlades kostade och huruvida kunden har några råd till Eton angående 

leverantören. 

 

Utifrån utfallet av dessa diskussioner väljer Eton ut två leverantörer. Dessa leverantörer 

besöks av representanter från Eton för att på plats se hur leverantören arbetar. Clifford menar 

att ett besök på leverantörens kontor avslöjar mycket om det företag man besöker, då detta ger 

indikationer på hur leverantören arbetar, hur man kan komma att bli bemött i framtiden samt 

hur leverantörens rutiner ser ut. Efter detta besök fattar Eton beslut om att skriva avtal med en 

leverantör.  

 

Avtalsskrivandet görs dock inte förutsättningslöst, utan föregås av en avtalsförhandling. 

Under den andra intervjun framkom att man inte enbart ser till att minst två individer granskar 

avtalet, utan avtalen granskas av Clifford, Cliffords chef och Etons VD. Efter att dessa har 

granskat och kommenterat avtalet skickas detta till en jurist. 

 
Vi granskar avtalen. Jag, min chef och VDn. Om det är ett stort avtal. Är det en 

miljon så säger jag bara ”okej”. Vi markerar det vi tycker är konstigt. Och sen går 

alla dom … Jag brukar ha grön [markeringspenna], min chef brukar ha gul och 

VDn röd. Och så går alla dom [kommentarerna] till juristen och svarar på ”det 

ska vara såhär för att ..” eller ”den här får dom ta bort för det är …” Och får 

tillbaka det. Och juristen har sagt att ”Nu i det läget, då kan ni skriva avtalet, allt 

ser bra ut”. Då vänder vi till leverantören och leverantören säger ”Hmm yes, vi 

kör på det”. [ES2 16:51] 
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4.1.2.2 Case 2 – Volvofinans Bank 

 
Figur 4.2 Förklarande processmodell av Volvofinans Banks IT-upphandlingsprocess 

Vi intervjuade Ulrika Wennberg på Volvofinans Bank som berättar att när organisationen 

genomför en IT-upphandling baseras detta på en förstudie vilket kan föregås av identifiering 

av ett behov i organisationen. För att säkra ett systematiskt genomförande av 

upphandlingsprocessen har organisationen valt att anlita en extern konsult vilken dels anlitats 

vid tidigare IT-upphandlingar samt har stor erfarenhet av IT-upphandlingar. Under den andra 

intervjun förklarades att det inledningsvis i upphandlingsprocessen genomfördes en förstudie 

vars fynd är innehållet i den för upphandlingen framtagna affärsplan. I förstudien undersöks 

och dokumenteras vad det som eventuellt skall upphandlas har för syfte och mål, vad det 

kommer att ge för effekter, samt kostnader och tidsåtgång.   

 

Ulrika förklarar dessutom under den första intervjun att i affärsplanen specificerades även mål 

mot kund, effektiviseringsmål hos organisationen samt nyttomål. Vidare beskriver hon att det 
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varit ett svårt arbete att beskriva nyttomålen då det är viktigt att de specificeras på ett sådant 

sätt att de går att mäta efter i förhand bestämd tidsperiod.  

 
Superklurigt jobb att verkligen sätta sig in i. För samtidigt så vill man ju inte sätta 

ner på papper en glädje [kalkyl]. För då kommer man ju inte leverera de siffrorna 

efter sex månader. Men samtidigt så måste man ju våga att utmana sig.  

[VB1 11:43] 

 

Den affärsplan som tagits fram i upphandlingsprocessen har efter avtal skrivits med vald 

leverantör, vilket är det avslutande steget i upphandlingsprocessen se figur 4.2, gjorts 

tillgänglig för samtliga medarbetare i organisationen som är berörda av implementationen av 

systemet. Orsak till detta förklarar Ulrika under den andra intervjun vara för att göra berörda 

medarbetare medvetna om vad för förändringar som sker och på vilket sätt det kommer att 

påverka det dagliga arbetet.  

 
Men sen har vi ju gjort den känd hos alla som är berörda. Så alla på kundservice 

har ju sett den. För att veta … Som i det här fallet är det ju för att vi måste ju 

ändra vårt beteende och börja merförsälja. Det blir ju ett förändrat beteende. Och 

då är det viktigt att visa att såhär mycket kostar det och det kräver ju någonting i 

andra änden. [VB2 06:46] 

 

En av Volvofinans målsättningar med en investering i ett system var att effektivisera 

hantering av kundärenden och relation till kund. Ulrika förklarade även under den första 

intervjun att det varit av stor vikt att alla berörda medarbetare gjorts medvetna om att det nya 

systemet med stor sannolikhet inte kommer att resultera i vinst under de första åren efter 

implementation. Det krävs att försäljningen ökar för att uppnå positiva siffror vilket den 

endast kan göra om systemet används och utnyttjas på ett sätt som bidrar till uppfyllelse av 

försäljningsmålen. Anledningen till att man förmedlar denna information till de berörda 

medarbetarna var att säkerställa att systemet utnyttjades som avsett. 

 
Dom här första åren kanske det inte är gröna siffror rakt igenom utan nu vill det ju 

till att vi måste sälja. Och det som vi ser att vi effektiviserar i är att det kommer bli 

kortare samtalstid och då skulle man ju kunna plocka bort personal, men det är ju 

inte det vi vill. Vi vill ju nyttja den personal vi har till att bli vassare i kundmötet. 

[VB1 12:35] 

 

I samband med förstudiearbetet hölls en riskworkshop vilken syftade till att identifiera och 

gradera de risker som kunde uppstå under upphandlingsprocessen. I workshopen deltog 

representanter från verksamheten samt representanter från olika områden inom IT funktionen. 

I denna del av upphandlingsprocessen identifierades, beskrevs och graderas både små och 

stora risker vilka därefter sammanställdes i ett omfattande riskdokument. De risker som 

identifierats graderades på femgradig skala baserat på sannolikheten att de skulle inträffa, 

samt vad för konsekvenser det skulle innebära om de inträffade. Som utgångspunkt för denna 

aktivitet användes dels organisationens befintliga projektstyrningsmodell vilken innehåller 

aktiviteter för riskhantering, samt tidigare erfarenheter hos den externa konsulten.  

 
Dels använde vi lite från [censurerat namn på projektstyrningsmodell] kan jag 

tänka mig, men eftersom konsulten gjort såna här upphandlingar innan, för 

[censurerat namn på andra stora organisationer], så har ju han med sig ett batteri 

som kunde nyttja. [VB1 22:34] 
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Utöver den riskworkshop som hölls för representanter från verksamheten och IT-avdelningen 

gjordes även en riskidentifiering i styrgruppen där risker identifierats ur ett strategiskt- och 

operativt perspektiv.  

 

Under den inledande fasen av upphandlingsprocessen genomfördes en förstudie som 

resulterade i en affärsplan, vilket var ett krav från VD:n inför presentation av den föreslagna 

upphandlingen. Affärsplanen skulle tydligt presentera bland annat vad upphandlingen skulle 

resultera i för kostnader och intäkter. Om vissa delar av kalkylen visat negativa siffror var det 

av stor vikt att det tydligt redogjordes för varför styrgrupp och ledningsgrupp trots detta skulle 

besluta att godkänna investeringen och ge klartecken på att starta upphandlingen.  

 

Då en IT-upphandling hos Volvofinans Bank i regel innebär en stor investering för företaget 

krävs ett initialt godkännande från styrgrupp och vissa fall även ledningsgrupp innan en 

upphandling godkänns och kan inledas. Enligt den tidsplan som tagits fram var detta en 

beslutspunkt enligt organisationens projektstyrningsmodell vilken tillämpas i IT-

upphandlingar. Under den andra intervjun framkom att affärsplanen presenterades för 

styrgruppen och är underlaget vilket styrgruppen skulle fatta beslut baserat på. Vidare 

beskriver Ulrika att vid upphandlingar som antingen har en hög prislapp eller har en stor 

påverkan på verksamheten krävs utöver godkännande från styrgruppen även ett godkännande 

på ledningsgruppsnivå. Annan orsak till varför beslut kan komma att behöva tas på 

ledningsgruppsnivå kan också vara i de fall där styrgruppen är oeniga.  

 
Men sen har vi ju en styrgrupp innan ledningsbeslut egentligen. Så styrgruppen får 

ju först bestämma: ”Tror vi på det här?” innan vi lyfter upp det till ledningen. Så 

alla grejer går ju inte via ledningsgruppen. Nu gjorde ju det här det för att det var 

så pass stort. Så många gånger räcker det ju kanske med en styrgrupp. Men sen är 

det ju styrgrupperna, det är ju alltid representanter med från ledningen i alla 

styrgrupper. Men sen kan det ju vara om styrgruppen är oeniga eller att det är så 

pass stort att vi då tar upp det till ledningsgruppen. [VB2 08:38] 

 

Efter godkännande från både styrgrupp och ledningsgrupp gjordes en nulägesanalys och en 

bild av önskat framtida läge. Syftet med detta steg i processen var att få en förståelse och 

tydlig överblick över vart organisationen befinner sig i dagsläget och vart de önskar befinna 

sig i framtiden. Enligt Ulrika var övergripande frågeställning: 

 
Vart är vi idag och vart vill vi [i framtiden]? [VB1 06:15] 

 

Skillnaden mellan dessa lägen visade på det gap som existerade och visade på vad IT-

upphandlingens leverabler skulle behöva vara för att organisationen skulle kunna vinna de 

fördelar som önskades. I samband med skapandet av organisationens nuläges- och framtida 

bild togs en kravspecifikation fram vilken syftade till att redogöra för de krav organisationen 

ställde på det system som skulle upphandlas.  

 

Framtagandet av en kravspecifikation var ett steg i upphandlingsprocessen som varit av 

oerhört stor vikt för organisationen vilken otaliga timmar ägnades till att ta fram. I detta steg 

har utöver Ulrika ytterligare två representanter från verksamheten deltagit för att säkerställa 

att samtliga krav identifieras och specificeras inför kontakt med potentiell leverantör. Ulrika 

förklarade under den första intervjun att arbetet med kravspecifikationen syftat till att skapa 

en bild av vad verksamheten och organisationen förväntar sig av systemet som skall 

upphandlas. Efter färdigställandet av kravspecifikationen gicks denna igenom varpå 

respektive krav prioriterades på en skala om hur viktiga respektive krav var för verksamheten. 
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Den efterföljande RFQ:n (Request for Quotation), ett anbud, grundades i den prioriterade 

kravspecifikationen och innehöll ett antal frågor till leverantörer.  

 

Val av vilka leverantörer som RFQ:n skall skickas till gjordes tidigt i upphandlingsprocessen, 

parallellt med framtagandet av en kravspecifikation och resulterade i en lista över 

leverantörer. Även i detta steg i processen har den externa konsulten varit till stor hjälp för 

organisationen, men man har även undersökt vilka leverantörer som använts av 

konkurrenterna i närområdet. Ulrika berättar under den första intervjun att den aktuella 

upphandlingen inte stött på några omfattande problem eller hinder vilket hon anser är tack 

vare konsultens erfarenhet och kunskap. 

 
Det måste jag säga har med konsulten att göra. För han vet, han har gjort sådana 

här upphandlingar tidigare så han vet vart vi kunde gått på en nit början när vi 

valde leverantörer. […] Vi ville ju inte gå med några jättestora drakar där 

Volvofinans blir jättesmå. Vi är ju inte så många. Så han vägledde oss verkligen 

rätt i djungeln. [VB1 14:26] 

 

Vidare beskriver hon att en orsak till varför hon tror att de inte stötte på hinder i 

upphandlingsprocessen var på grund utav den grundliga kontrollen och 

informationsinsamlingen som gjordes avseende potentiella leverantörer. Viktigt för 

organisationen var som Ulrika tidigare under den första intervjun nämnt att de inte ingick 

avtal med en leverantör som är avsevärt större än de själva då detta upplevdes vara en risk för 

att skapa ett ömsesidigt stabilt och värdefullt samarbete. En leverantör som är betydligt större 

än den egna organisationen upplevs äventyra möjligheten för organisationen att kunna 

förhandla med leverantören på ett sätt som bidrar till en gemensam förståelse och respekt för 

inblandade parters önskemål. Hon förklarar även att de vill minimera risken att ingå avtal med 

en allt för stor leverantör där leverantören sitter i en maktposition. Vid utredande om huruvida 

ett bra samarbete med leverantören var av stor vikt i upphandlingen förklarar Ulrika att: 

 
Leverantören var högst upp på, vi rangordnade [olika delar] i vilken ordning [de 

prioriterades], leverantör, ekonomi, prototyp osv. Leverantören var allra högst 

upp. Vi behöver hitta en leverantör som passar Volvofinans. [VB1 47:04] 

 

Under denna del av processen användes ett dokument framtaget av konsulten vilket 

innefattade sju kategorier som undersökt omvärldsfaktorer vars svar kunde skapa en bättre 

uppfattning om respektive leverantör vilket förenklade och möjliggjorde den kommande 

gallringen av leverantörer, se tabell 4.1. Under den andra intervjun framkom det att 

informationsinsamlingen med hjälp av omvärldsanalys bidrog till att fyra av de sju initialt 

potentiella leverantörerna valdes bort. 
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Tabell 4.1 Faktorer i Volvofinans Banks omvärldsanalys 

1. Allmänt  

2. Finansiell styrka 

3. Applikationen 

4. Förmåga att stötta oss 

5. Kostnad 

6. Frågor/Svar leverantör avseende betänkligheter 

7. Slutsats 

 

Efter genomförd omvärldsanalys av respektive leverantör kunde tre leverantörer väljas ut 

vilka en RFQ skickades till. RFQ:n var ett frågeformulär viket togs fram med hjälp av den 

externa konsulten och dennes tidigare erfarenheter av upphandlingar. Den var ett omfattande 

dokument som innehöll många och svåra frågor till leverantören för att Volvofinans i 

möjligaste mån initialt i upphandlingsprocessen skulle få en tydlig uppfattning om 

leverantörer kunde leverera det som önskats enligt kravspecifikationen. I RFQ:n ställde även 

Volvofinans krav på att få träffa minst två av leverantörens kunder för referensbesök samt att 

respektive leverantör skulle utveckla en prototyp för Volvofinans mot en ersättning.  

 
Och sen har vi ju gjort en väldigt bra kravspec. Vad är det vi förväntar oss av det 

nya [systemet]? Där man gått igenom kraven, prioriterat hur viktiga dom är innan 

vi då skickar ut en RFQ till dom leverantörerna vi valt, som dom får svara på. Hur 

bra kan dom möta upp mot de kraven som vi har på det här nya systemet.  

[VB1 06:20] 

 

En tid senare mottogs svar på de RFQ:er som skickats ut till potentiella leverantörer. De svar 

som erhållits utgjorde utgångspunkt för organisationen när beslut skulle fattas avseende vilka 

leverantörer man skulle välja att gå vidare med. Vidare beskriver Ulrika under den första 

intervjun att mottagandet av besvarade RFQ:er skapat en god förståelse för vad respektive 

leverantör kommer kunna erbjuda Volvofinans vilket underlättat vid beslutsfattande om vilka 

leverantörer som skall fortsätta utredas och undersökas.  

 

I samband med att besvarade RFQ:er mottogs bjöds även de tre leverantörerna in till ett flertal 

möten för att kunna gå igenom besvarade RFQ:er och ge leverantören möjlighet att ställa 

kompletterande frågor till Volvofinans. Parallellt med dessa möten presenterades de 

prototyper som utvecklats för att representanter från verksamheten skulle få möjlighet att 

bekanta sig med systemet och utvärdera hur väl ett fullskaligt system skulle möta 

organisationens krav. Syftet med prototypen var att Volvofinans skulle få en uppfattning om 

hur systemet skulle komma att fungera i deras organisation och verksamhet. 

 

Ulrika förklarar att prototypen varit en viktig del i beslutsprocessen av leverantör. Det 

grundliga förarbete som gjordes tidigt i upphandlingsprocessen har givit stora positiva 

effekter längre fram i upphandlingsprocessen. Hon ger som exempel att då representanter från 

verksamheten fått möjlighet att bekanta sig med systemet tidigt i processen möjliggjordes 

möjlighet att i ett tidigt skede uppmärksamma eventuella kunskapsluckor eller 

frågeställningar till leverantören.   
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Sen även när vi gjort prototypen, nu när vi är igång så har vi haft jätteanvändning 

av det jobbet vi faktiskt la ner i prototyparbetet. För då har man ett litet försprång. 

Då har man hunnit känna och tänka, hur och var, hur flexibelt det är och vad 

skulle vi kunna göra annorlunda. Då kan man börja ställa frågor mycket tidigare 

till leverantören. Så det har varit väldigt bra. [VB1 10:11] 

 

Parallellt med möten med leverantörer där svar på mottagna RFQ:er diskuterades hade 

Volvofinans dessutom ett initialt krav som specificerats i RFQ:n vilket var att få besöka minst 

två av respektive leverantörs kunder som i dagsläget använder det system som eventuellt 

skulle upphandlas. Dessa besök gjordes hos av leverantören valda kunder där respektive kund 

fick i uppgift att gradera nöjdheten på leverantören samt systemet på en tio-gradig skala. 

Resultatet från detta var vägledande i valet av leverantör.  

 

Efter att samtliga möten med leverantörer, demonstration av utvecklade prototyper och 

genomförda referensbesök betygsattes respektive leverantör utifrån sju utvärderingskriterier 

vilket kan ses som en omvärldsanalys med leverantörsinriktad bedömning och utvärdering. 

Respektive kriterium hade initialt rangordnats utefter hur viktiga de var för Volvofinans, 

varpå denna siffra sedan multiplicerades med det betyg i skala ett till tio som respektive 

leverantör fått. Det procentuella värde av maxpoäng som leverantörer fick efter denna 

betygssättning var vägledande när Volvofinans valde ut två leverantörer att gå vidare med.  

 
Ja och där är det ju den där mallen som konsulten gjort där vi graderade mötena, 

graderade RFQ:n, prototypen, referensbesöken osv. Vi gjorde en betygsättning av 

allt. När vi väl var klara med referensbesöken. [VB2 15:02] 

 

Utfallet av den utvärdering som gjordes av de tre leverantörerna var en procentsats vilken var 

vägledande i beslutet att gå vidare med två leverantörer. De valda leverantörerna ombads i 

detta steg i processen att lämna fullständiga avtal vilka kom att granskas av samtliga 

inblandade i upphandlingsprocessen. Syftet med detta var att samtliga medarbetare som 

deltagit i upphandlingsprocessen skulle kunna säkerställa att avtalet innehöll fullständig 

information. Ulrika berättar under den andra intervjun vidare att en extern företagsjurist 

anlitades för att ur ett legalt perspektiv granska de båda avtalen.  

 
Dom fick ju komma in med fullvärdiga avtalsförslag. Så vi jämförde priser, 

projektmodell, tidsuppskattning osv. Och då var det två väldigt snarlika. Så då var 

vi ju verkligen inne och jämförde på ”Kommer dom kunna hantera 

banksekretess?”-nivå. Det var ju riktiga saker som vi i princip skulle kunna gå in i 

avtalsförhandling med. Och då jämförde ju både vi och jurist. […] Vi fick ju läsa 

igenom dom allihopa. Dels ”har dom fått med allt? Verksamhet? Support?”, till att 

man tittar på SLA:er. Så fick ju vi känna vilken som känns bäst. Och så tittar 

juristen på det ur ett legalt perspektiv. Och konsulten läste igenom. Så vi läste 

igenom högt och lågt. Sen graderade vi dom igen efter betyg. Och sen valde vi att 

avtalsförhandla med en av dom. [VB2 15:50] 

 

Utöver granskning av avtalsförslag anslöt även en representant från IT-avdelningen samt en 

projektledare till upphandlingsprocessen i denna del av processen. Representanten från IT-

avdelningen svarade för att ställa tekniska frågor till respektive leverantör. Projektledaren var 

den som skulle komma att ta över upphandlingen, vilket skulle komma att bli ett projekt, efter 

påskrift av avtal och deltog därför i slutliga möten med leverantörer och granskning av avtal 

för att sätta sig in i upphandlingen.  
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Efter granskning av de två avtalsförslag som lämnats av de två återstående leverantörer 

beslutades att gå vidare till avtalsförhandling med en utav dessa. Konsult och företagsjurist 

som anlitats under upphandlingsprocessen var Volvofinans representanter som aktivt deltog 

vid avtalsförhandling med leverantören. I förhandlingen fanns dessutom Ulrika med som 

åhörare för att passivt ta del av de diskussioner som uppstod i syfte att öka kunskapen om 

totalt innehåll i det avtal som kom att skrivas.  

 

Ulrika nämnde under den första intervjun att det var högt prioriterat för Volvofinans att ha ett 

bra samarbete med leverantören. Därför såg man till att föra en dialog med leverantören 

gällande avtalet för att lyfta osäkerheter samt önskemål om eventuella ändringar. Vid 

avtalsförhandlingen var även Volvofinans förberedd på att önskemål om ändringar kunde 

komma att lyftas av leverantören och var därför förberedd på att kompromissa med 

leverantören för att uppnå ett långvarigt och välfungerande samarbete.   

 
[censurerat namn på konsulten] brukar säga att han ser det [avtalet] som ett 

äktenskap. För nånstans så ska ju båda känna sig nöjda med avtalet när man går 

därifrån. Man ska ju leva med det i ganska många år. Så det blir ju ge och ta, 

kompromissa lite. [VB2 18:13] 

 

När avtalsförhandling väl genomförts och inför att avtal skulle komma att skrivas under fanns 

en beslutspunkt inplanerad, enligt den projektstyrningsmodell Volvofinans arbetar efter. Ett 

beslut från styrgrupp, samt även i detta fall ledningsgrupp, krävdes innan dess att avtal kunde 

skrivas på.  

 
Ja när vi liksom: ”Nu har vi kommit fram till det här, vill ni godkänna det? Kan vi 

leva med det här avtalet?”. Så vi hade först styrgruppsmöte. Och sen eftersom det 

här var på ledningsnivå så var det ledningsgruppsmöte också. Men det blir ju 

också mer sådär formellt. För vi var ju eniga i styrgruppen. Det här kändes bra. 

Och sen signar vi. [VB2 19:28] 

 

Vid upphandlingar av mindre dignitet där ett initialt godkännande från ledningsgruppen inte 

krävts i upphandlingsprocessen, krävs inte heller godkännande på ledningsgruppsnivå i denna 

del av upphandlingsprocessen. 

 

Slutligen efter godkännande från styr- och ledningsgrupp skrevs avtal under och ett långvarigt 

framtida samarbete med vald leverantör kunde inledas. Risker som identifierats i 

upphandlingen som fortfarande var aktuella har projektledaren numera ansvar för att 

kontrollera i det fortsatta projektet.  

 
Nu har ju intern projektledare tagit över, så hon måste ju ta det till sitt 

projektarbete nu. Så får hon flagga för oss i styrgruppen, nu är ju inte jag lika 

inblandad som jag var i upphandlingen, så nu har vi ju bara haft ett möte med 

styrgruppen, eftersom vi drog igång [censurerat startdatum för projektstart], eller 

vi har haft ett möte med leverantören och ett internt. Men så då är det ju 

projektledarens roll att flagga för oss i styrgruppen att nu har den här risken seglat 

upp. [VB1 30:39]  
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4.1.3 Jämförande analys 

Vi kunde under arbetet med framtagandet och sammanställandet av det empiriska materialet 

identifiera en rad skillnader och likheter hos de två casen. På en övergripande nivå gick det att 

se en tydlig skillnad i förhållningssätt till IT-upphandlingsprocessen hos Eton och 

Volvofinans, vilket kan utläsas ur de två upphandlingsprocessernas struktur. Eton tycks 

anamma en ad hoc-process, där varje upphandling bygger vidare på framgångar och lärdomar 

från tidigare genomförda processer. Det saknas ett tydligt strukturerat och standardiserat 

arbetssätt att förhålla sig till under IT-upphandlingar. Kontrasten till Volvofinans är stor, där 

man kan se en mycket starkt strukturerad upphandlingsprocess grundad i den interna 

projektstyrningsmodellen där man för att säkerställa processkvaliteten tagit in en extern expert 

på området IT-upphandling.  

 

Ett tydligt tecken på skillnaderna i dessa förhållningssätt är i avsaknaden av återkommande 

beslutspunkter i Etons IT-upphandlingsprocess, vilket utgör en stor skillnad från den process 

som tillhör Volvofinans, där det finns på förhand etablerade beslutspunkter. Dessa 

beslutspunkter är ett arv från den projektstyrningsmodell som Volvofinans 

upphandlingsprocess utgår ifrån, på samma sätt som Etons avsaknad av under processen 

återkommande konkreta beslutspunkter kan vara ett resultat av upphandlingsprocessens 

organiska framväxt. 

 

I motsats till vad de skillda förhållningssätten till IT-upphandling föreslår så finns det stora 

likheter i de två upphandlingsprocesserna som granskats. Hos båda casen tycker vi oss kunna 

urskilja att IT-upphandlingsprocessen kan delas in i två övergripande faser: förarbete och 

leverantörsgallring. 
 

Under förarbetsfasen finner vi att de två IT-upphandlingsprocesserna omfattar aktiviteter så 

som fastställande av behov, specifikation av krav, riskarbete, nulägesanalys, identifikation av 

potentiella leverantörer samt framtagandet av ett önskvärt framtida läge. Hos Eton och 

Volvofinans tillhör majoriteten av upphandlingens aktiviteter denna fas, vilket kan ses i de 

respektive förklarande processmodellerna, figur 4.1 och figur 4.2. Där de två processerna 

skiljer sig åt är i genomförandet av riskarbetet, utformningen av RFQ eller 

upphandlingsunderlaget samt i beslutsfattande. 
 

Vad gäller riskarbetet finner vi att den största skillnaden i de två processerna ligger i den 

strukturerade naturen för arbetet hos Volvofinans. Det finns på förhand bestämda tillfällen för 

när och hur riskarbetet äger rum, medan likvärdiga aktiviteter hos Eton i större utsträckning är 

en integrerad del i övriga processteg i det som vi identifierat som förarbetsfasen, vilket 

illustreras i figur 4.1.  
 

Även vad gäller utformningen av vad man hos Volvofinans kallar RFQ och hos Eton 

benämner upphandlingsunderlag går det att finna skillnader som kan härledas till det 

strukturerade arbetssättet hos Volvofinans. I den RFQ som tas fram är man hos Volvofinans 

ytterst noggranna med att beskriva vad som efterfrågas, medan man hos Eton beskriver 

nuläget och den önskade framtiden utan att specificera exakt vad man efterfrågar för att sedan 

låta leverantörer presentera lösningsförslag. 
 

Det går även att se vissa skillnader i beslutsfattandet under förarbetsfasen i de två casen. Som 

tidigare nämnts har Volvofinans upphandlingsprocess ärvt mycket av sin struktur från den 

projektstyrningsmodell som tillämpas i samtliga projekt i verksamheten. Volvofinans har 

därav tagit med den beslutsfattningsprocess som finns i denna modell till IT-

upphandlingsprocessen, därav finner vi två till fyra beslutspunkter i den förklarande 
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upphandlingsmodell som redovisas i figur 4.2, beroende på upphandlingens omfattning. I 

Etons upphandlingsprocess, som illustreras i figur 4.1, finns till skillnad från Volvofinans 

upphandlingsprocess endast en formell beslutspunkt och denna beslutspunkt är endast aktuell 

i särskilt omfattande upphandlingar. 
 

Till leverantörsgallringsfasen tilldelas aktiviteterna granskning av leverantörer, deras anbud 

och deras avtalsförslag. Vi fann under studiens gång att de två processmodellerna även under 

denna fas har stora likheter, då den övergripande metoden för gallring av leverantörer 

förefaller i det närmaste likvärdig. Båda casen tillämpar en metod där man ur ett större urval 

genom eliminationer arbetar sig ner till tre och därefter två leverantörer innan den slutliga 

leverantören väljs. Vissa skillnader gick dock att utläsa, framförallt vad gäller hanteringen av 

referensbesök, leverantörsmöten och prototyper. 
 

Det framgår tydligt i Volvofinans IT-upphandlingsprocess att referensbesök är något man 

lägger stor vikt på. Man lägger mer tid på referensbesöken än vad vi kan se att Eton gör, då 

man vill träffa fler kundreferenser och helst vill träffa dem på kundens kontor för att senare 

betygsätta referensbesöken. I kontrast har man hos Eton valt att kontakta en kundreferens, 

antingen på plats eller via telefonkonferens och under denna kontakt utreder man tre 

nyckelfrågor. 
 

Vad gäller möten med leverantörerna på deras kontor fann vi att dessa spelade en större roll 

hos Eton, där dessa spelade en avgörande roll i valet av den leverantör som man i slutändan 

skrev kontrakt med. Hos Volvofinans spelade dessa möten en mer formell roll och 

genomfördes generellt i samband med att avtal skrevs. 
 

Ett annat område där de två upphandlingsprocesserna skiljer sig åt är behandlingen av 

prototyper. Prototyper utgör en väsentlig del av Volvofinans IT-upphandlingsprocess. När 

Volvofinans inleder kontakt med en leverantör under en IT-upphandling specifierar man att 

man önskar att leverantören tar fram en prototyp av det system som de skulle leverera om 

man skrev avtal med dem och man ersätter leverantörerna för den tid som läggs ned på att ta 

fram prototypen. Jämförelsevis så fanns inte arbete med prototyper med i den IT-

upphandlingsprocess som gick att urskilja hos Eton och som illustreras i figur 4.1, då det 

under studiens genomförande inte framgick att man arbetade på detta sätt hos Eton.  

 

Trots dessa skillnader i förhållningssättet till IT-upphandlingsprocessen fann vi att 

tillämpningen av omvärldsanalys i de två IT-upphandlingsprocesserna är snarlik och att man i 

stor utsträckning utredde samma områden med liknande tillvägagångssätt, vilket kan ses i 

detalj i tabell 4.2. 

 



 

 - 52 - 

Tabell 4.2 Jämförande analys av omvärldsanalys i de två casen 

  
Eton Shirts Volvofinans Bank 

Faktorer Ekonomiska   

 Politiska   

 Avtalsrelaterade   

 Leverantörsrelaterade   

 Tekniska   

 Sociala   

 Upphandlingsspecifika   

Informationskällor Media   

 Internet   

 Konkurrenter   

 Kunder   

 Extern expertis    

 Leverantör   

 Finansiell data   

Analysområden Leverantörer   

 Konkurrenter   

 Teknisk utveckling   

 Upphandlingsspecifika 

områden 

  

 

Som tabell 4.2 visar förekommer dock vissa skillnader, både i faktorer som undersöks, var 

man får fram information om dessa faktorer samt vilka områden man undersöker. Volvofinans 

Bank hanterar i betydligt större utsträckning politiska faktorer i sin omvärldsanalys än vad 

Eton Shirts gör, vilket utifrån den empiriska studien kan härledas till att Volvofinans som ett 

bankaktiebolag har betydligt fler bestämmelser och regulationer som påverkar deras förmåga 

att upphandla. I kontrast till detta menar man hos Eton att politiska faktorer är en icke-faktor 

vid IT-upphandlingar. 

 

Den andra faktorn där omvärldsanalysen hos de två casen skiljer sig är i hanteringen av 

sociala faktorer. Denna faktor berör samspelet mellan leverantören och dess kunder, men även 

hur man arbetar internt hos leverantören och hur detta uppfattas av den upphandlande 

entiteten. Detta skulle kunna anses vara del av leverantörsrelaterade faktorer, men hos Eton 

lyfter man fram sociala faktorer som en egen faktor av särskilt stor vikt. Det är detta man hos 

Eton försöker undersöka genom att bland annat besöka leverantörens kontor, men hos 
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Volvofinans sätts inget större värde på de sociala faktorerna varav man inte undersöker detta 

under omvärldsanalysen. 

 

Gällande de informationskällor som används vid omvärldsanalysen framgår det tydligt att 

Eton och Volvofinans skiljer sig åt i sina förhållningssätt. Volvofinans använder sig av 

finansiell data, leverantörer, kunder och konkurrenter som skulle kunna ses som traditionella 

informationskällor under en upphandlingsprocess, men kompletterar dessa med att använda 

extern expertis som informationskälla, i detta fall i form av den externa 

upphandlingskonsulten. Hos Eton har man istället för att använda sig av extern expertis 

utvidgat de traditionella informationskällorna med att utnyttja media och internet i sin 

informationsinsamling. 

 

Slutligen gällande analysområden så visar tabell 4.2 att både Eton och Volvofinans vid 

omvärldsanalysen undersöker samma områden.  

4.2 Presentation av förklaringsmodellen FIKA 

Vid analys av det empiriska materialet framgick det att den tillämpning av omvärldsanalys 

som återfanns i de två casen gick att sammanfattas till 18 delområden. Dessa delområden 

framkom vid genomgång av materialet från den empiriska studien i förhållande till det 

teoretiska materialet i vår litteraturstudie samt den tolkningsmodell som redovisas i figur 3.4. 

Därigenom är dessa delområden kopplade till redogörelsen för vårt empiriska material i 

avsnitt 4.1.2.1 och 4.1.2.2 samt vår litteraturstudie i kapitel 3. Begreppens empiriska och 

teoretiska grund beskrivs i detalj i samband med att begreppen beskrivs i tabell 4.3, 4.4 och 

4.5. Efter fortsatt arbete med analysen grupperades dessa 18 delområden till tre övergripande 

områden som benämndes faktorer, informationskällor och analysområden. Dessa delområden 

och deras benämning grundas i de likheter som återfunnits i den empiriska studiens case samt 

Torbjörns (2011) beskrivning av omvärldsanalysens syfte. 

 

Med utgångspunkt i det sammanställda empiriska materialet, den jämförande analysen, de 

förklarande processmodellerna och vår tolkningsmodell togs därefter den förklarande 

omvärldsanalysmodellen FIKA (Faktorer, Informationskällor, Analysområden) fram, som 

presenteras nedan i figur 4.3. 

 
Figur 4.3 FIKA-modellen, en förklarande omvärldsanalysmodell 
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FIKA-modellens syfte är att utifrån teoretisk och empirisk grund förklara hur omvärldsanalys 

kan te sig under en IT-upphandling. Den illustrerar att omvärldsanalys i en IT-upphandling 

kan utgå ifrån analysområden, där dessa områden undersöks med hjälp av diverse 

informationskällor. Utifrån dessa informationskällor kan den upphandlande entiteten komma 

fram till faktorer som berör de för upphandlingen relevanta analysområdena. Dessa faktorer 

kan sedan efter övervägande av den upphandlande entiteten ligga till grund för att en risk 

identifieras. Exempelvis skulle den upphandlande entiteten kunna granska leverantörer med 

hjälp av finansiell data och därigenom komma fram till en ekonomisk faktor rörande 

leverantörer. Denna faktor kan därefter ligga till grund för att en leverantörsrelaterad risk av 

ekonomisk karaktär identifieras, som sedan kan hanteras genom den riskhantering som 

tillämpas av den upphandlande entiteten. 

4.2.1 FIKA-modellen: Analysområden  

I det till omvärldsanalysen tillhörande området Analysområden återfinns de ämnen som vi har 

identifierat att man i de två casen analyserat under den omvärldsanalys som tillämpats. Vi ser 

här att det finns tre allmängiltiga områden, Leverantörer, Konkurrenter och Teknisk 

utveckling. Dessa områden går i viss utsträckning även att återfinna i Heckmans (1999) och 

Nicksons (2007) modeller av IT-upphandlingsprocessen och återfinns även i 

omvärldsanalysen i våra två case. Detta kan indikera att dessa områden bör vara allmängiltiga 

för all tillämpning av omvärldsanalys, men utöver dessa finner vi även Upphandlingsspecifika 

områden. Detta område berör de ämnen som under omvärldsanalysen analyserats i de två 

casen men som inte går att generalisera. Dessa ämnen kan vara unika för företaget som 

genomför upphandlingen eller för branschen som företaget är verksamt inom. 

 
Tabell 4.3 Analysområdens delområden i FIKA-modellen 

Leverantörer  Vid omvärldsanalys samlas information 

angående de leverantörer som är aktuella 

under IT-upphandlingen för att 

möjliggöra valet av den mest lämpliga 

leverantören. 

Konkurrenter Vid omvärldsanalys samlas information 

angående vilka system och tjänster som 

upphandlats av konkurrenter, detta för 

att kunna dra lärdom av deras misstag 

för att på så sätt förhindra att man begår 

dom själv, men även för att kunna 

positionera sig bättre. 

Teknisk utveckling Vid omvärldsanalys samlas information 

om den tekniska utvecklingen inom det 

område som ens upphandling berör, 

detta för att kunna säkerställa en hållbar 

upphandling. 

Upphandlingsspecifika områden Vid omvärldsanalys samlas information 

för upphandlingen specifika områden 

som ej är allmängiltiga och kan påverkas 

av exempelvis företagsstruktur och 

påtryckningar från ledning. 
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4.2.1.1 Leverantörer 

Vid omvärldsanalys undersöks leverantörer och detta delområde grundas empiriskt i att 

undersökning av leverantörer som är aktuella för den pågående upphandlingen förekommer 

utryckligen i båda de case som granskades i den empiriska studien, se avsnitt 4.1.2.1 (s.39) 

och 4.1.2.2 (s.46). Detta delområde i FIKA-modellen är även kopplat till den granskning av 

IT-upphandlingsprocessen som genomfördes av Schiessl & Duda (2007), där Undersök 

leverantörer utgör en av de sex etapper som Schiessl & Duda (2007) anser utgör IT-

upphandlingsprocessen. Det finns även teoretisk grundning av detta delområde i FIKA-

modellen genom processteget Identifiera leverantörer i Nicksons (2007) IT-

upphandlingslivsscykel, se figur 3.2. Då delprocessen Förvärv i Heckmans (1999) modell av 

IT-upphandlingsprocessen, se figur 3.3 och tabell 3.2, omfattar undersökning och utvärdering 

av leverantörer härstammar detta delområde även i Heckmans (1999) modell. 

4.2.1.2 Konkurrenter 

Undersökning och granskning av den upphandlande entitetens konkurrenter förekommer vid 

omvärldsanalys under IT-upphandling och delområdet i FIKA-modellen är grundat i den 

empiriska studien, då undersökning av denna karaktär förekommer i de två case som utgjort 

vår empiriska studie, vilka redogörs för i avsnitt 4.1.2.1 (s. 40) och 4.1.2.2 (s.46). 

4.2.1.3 Teknisk utveckling 

Den tekniska utvecklingen inom det område som IT-upphandlingen berör har visat sig 

relevant i de case som granskats under den empiriska studien, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 40) samt 

4.1.2.2 (s.48). I fallet Eton Shirts undersöker man uttryckligen detta delområde, medan detta 

delområde hos Volvofinans Bank utgörs av granskning av de applikationer som berörs av 

upphandlingen, se tabell 4.2. Även detta delområde är teoretiskt grundat i Schiessl & Dudas 

(2007) etapp Undersök leverantörer, då Schiessl & Duda (2007) menar att tekniska 

överväganden utgör en viktig bedömningspunkt för denna etapp. 

4.2.1.4 Upphandlingsspecifika områden 

Detta delområde berör analysområden som inte kan tilldelas något av de tre övriga 

delområden och som i de två undersökta casen utgjorts av för upphandlingen specifika 

områden av känslig eller särskilt kritisk karaktär, varav detta delområde är grundat i den 

empiriska studien. De undersökta casen indikerar att de undersökningar som tillhör detta 

delområde beror på företagsstruktur och ledningens ingripande i upphandlingsprocessen, så 

som det beskrivs i avsnitt 4.1.2.1 (s.38) och 4.1.2.2 (s.45). 

  



 

 - 56 - 

4.2.2 FIKA-modellen: Informationskällor 

I området Informationskällor finner vi de källor där man under omvärldsanalysen i våra två 

case samlat in den information som analyserats för att sedan ligga till grund för 

beslutsfattande och därigenom riskidentifiering. Samtliga informationskällor bedöms utifrån 

hur de tillämpats under casens omvärldsanalys vara allmängiltiga 

 
Tabell 4.4 Informationskällors delområden i FIKA-modellen 

Media  Vid omvärldsanalys samlas information 

från dagstidningar, nyhetsmedia och 

branschtidningar. 

Internet Vid omvärldsanalys samlas information 

från internet, exempelvis leverantörers 

hemsidor, sociala medier och 

branschrelaterade hemsidor. 

Konkurrenter Vid omvärldsanalys samlas information 

från konkurrenter, exempelvis ifall de 

deltagit i liknande IT-upphandlingar, vilka 

leverantörer de varit i kontakt med och 

vilka erfarenheter de har av dessa. 

Kunder Vid omvärldsanalys samlas information 

från tidigare eller nuvarande kunder hos 

leverantörer. 

Extern expertis Vid omvärldsanalys samlas information 

från externa experter, så som 

upphandlingskonsulter. 

Leverantör Vid omvärldsanalys samlas information 

från leverantörer, så som pressreleaser och 

årsredovisningar. 

Finansiell data 

 

Vid omvärldsanalys samlas information 

angående finansiell data, exempelvis 

information angående trender i aktien och 

annan information tillgänglig i relation till 

börsen. 

4.2.2.1 Media 

Vid omvärldsanalys under IT-upphandlingsprocessen så som det beskrivs i FIKA-modellen 

utgör media ett delområde till området informationskällor. Den empiriska grundningen för 

detta delområde utgörs av att det i vårt case Eton Shirts, se avsnitt 4.1.2.1 (s.39), framkom att 

media tillämpas som informationskälla vid insamling av underlag för analys av främst 

leverantörer men även konkurrenter och teknisk utveckling. 

4.2.2.2 Internet 

Även internet utgör ett delområde i FIKA-modellen, vilket grundas empiriskt i vårt case Eton 

Shirts, se avsnitt 4.1.2.1 (s.41), där det används som informationskälla genom granskning av 

företagshemsidor, sociala medier samt bransch- och upphandlingsrelevanta hemsidor. 
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4.2.2.3 Konkurrenter 

Insamling av värdefull information via konkurrenter beskrivs i vår empiriska studie som 

problematiskt då denna typ av information är svår att tillgå då konkurrenter sällan är villiga att 

delge sådan information. Trots detta förekommer informationssamling genom konkurrenter i 

de två case som undersökts, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 40) samt 4.1.2.2 (s.46), vilket ger detta 

delområde empirisk grund. Den empiriska studien indikerar att det krävs en tidigare relation 

med konkurrenten för att denne skall kunna utgöra en gångbar informationskälla. 

4.2.2.4 Kunder 

Formella och informella samtal med leverantörers kunder utgjorde i den empiriska studiens 

två case, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 42) samt 4.1.2.2 (s.47), ett värdefullt sätt att samla in 

information om leverantörer som utreds för att göra en grundlig analys av leverantören, varav 

detta delområde är empiriskt grundat. Detta delområde är även teoretiskt grundat i Pettijohn & 

Qioa (2000) som noterade att leverantörers tidigare resultat och prestation vid upphandlingar 

ofta utelämnas vid genomförandet av förarbetet inför en upphandling. Genom att inkludera 

kunder som informationskälla i FIKA-modellen skapas förutsättningar för att undvika detta 

problem. 

4.2.2.5 Extern expertis 

Detta delområde grundas i vår empiri, då extern expertis tillämpades i vårt case Volvofinans 

Bank, se avsnitt 4.1.2.2 (s.44). Tillämpningen av extern expertis som informationskälla 

möjliggör insamlandet av information om tidigare erfarenheter med leverantörer, tekniska 

utvecklingsmöjligheter och avtalsrelaterade faktorer från neutral och opartisk källa. 

4.2.2.6 Leverantör 

Information insamlad direkt från leverantören uppges vara en naturlig del i 

informationsinsamlingsprocessen av både Eton Shirts och Volvofinans Bank, se avsnitt 

4.1.2.1 (s.42) och 4.1.2.2 (s.46), varav detta delområde är empiriskt grundat. Denna 

informationskälla möjliggör insamling av information om berör ett flertal olika faktorer och 

begränsas endast av vad leverantören är villig att lämna ut för typ av information till en 

potentiell kund. Denna informationskälla är även teoretiskt grundad i processteget Identifiera 

leverantörer i Nicksons (2007) IT-upphandlingslivscykel samt i delprocessen Förvärv i 

Heckmans (1999) IT-upphandlingsmodell, då man i dessa undersöker och utvärderar 

leverantörer varav leverantören själv utgör en relevant informationskälla för FIKA-modellen. 

4.2.2.7 Finansiell data 

Då stora mängder finansiell data finns tillgänglig för allmänheten används denna 

informationskälla i de båda casen, se avsnitt 4.1.2.1 (s.41), 4.1.2.2 (s. 47) samt tabell 4.1, 

varav detta delområde är empiriskt grundat. Som beskrivits i vårt empiriska material 

möjliggörs insamling av information gällande finansiell ställning, styrkor och svagheter hos 

en potentiell leverantör. 
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4.2.3 FIKA-modellen: Faktorer 

I området Faktorer finner vi de kategorier av IT-upphandlingspåverkande faktorer som vi 

funnit att våra två case har påverkats av. De flesta av dessa faktorer är generella och bör 

således kunna återfinnas i IT-upphandlingsprocesser i allmänhet, men även här finner vi att 

det i våra två case finns upphandlingsspecifika omvärldsfaktorer.  

 
Tabell 4.5 Faktorers delområden i FIKA-modellen 

Ekonomiska  Vid omvärldsanalys identifieras faktorer 

som kan ha ekonomisk påverkan på 

upphandlingsprocessen. 

Politiska Vid omvärldsanalys identifieras faktorer 

av politisk karaktär som kan påverka 

upphandlingsprocessen. 

Avtalsrelaterade Vid omvärldsanalys identifieras 

avtalsrelaterade faktorer som kan påverka 

upphandlingsprocessen. 

Leverantörsrelaterade Vid omvärldsanalys identifieras 

leverantörsrelaterade faktorer som kan 

påverka upphandlingsprocessen. 

Tekniska Vid omvärldsanalys identifieras tekniska 

faktorer som kan påverka 

upphandlingsprocessen. 

Sociala Vid omvärldsanalys identifieras sociala 

faktorer som kan påverka 

upphandlingsprocessen. 

Upphandlingsspecifika 

 

Vid omvärldsanalys identifieras de 

påverkande faktorer som är unika för den 

pågående IT-upphandlingen. 

4.2.3.1 Ekonomiska 

Ekonomiska faktorer härleds till att de båda casen, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 40), 4.1.2.2 (s. 47) och 

tabell 4.1, beskrivit hur man undersöker finansiell data om leverantörer för att få kännedom 

om leverantörens finansiella läge, varav detta delområde är empiriskt grundat. Torbjörn 

(2011) menar även att ett av omvärldsanalysens syften är att spåra trender inom ekonomi, 

varav detta delområde även är teoretiskt grundat. 

4.2.3.2 Politiska 

Detta delområde är empiriskt grundat i ett av den empiriska studiens case, se avsnitt 4.1.2.2 

(s.48), där man förklarar att det genom granskning av politiska faktorer kan komma fram 

information av politisk karaktär som kan ha en påverkan på beslutsfattandet i den pågående 

IT-upphandlingen. Denna faktor grundas även teoretiskt i Torbjörns (2011) beskrivning av 

omvärldsanalysens syfte, där spårandet av trender och tilldragelser inom politik lyfts fram. 

4.2.3.3 Avtalsrelaterade 

Avtalsrelaterade faktorer är empiriskt grundat i att man i de båda casen, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 

42) samt 4.1.2.2 (s.48), gör en granskning av avtal för att få uppgifter om avvikelser och 
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skillnader i olika avtal som kan ha en påverkan på IT-upphandlingsprocessen. Detta 

delområde är även teoretiskt grundat i Heckmans (1999) IT-upphandlingsmodell, där 

delprocessen Förvärv omfattar granskning av kontrakt och villkor samt i en av Rothsteins 

(2007) sju upphandlingsrisker, se tabell 3.4. 

4.2.3.4 Leverantörsrelaterade 

Detta delområde är empiriskt grundat från att man i båda casen, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 39) samt 

4.1.2.2 (s. 46), söker information om leverantören för att finna information om faktorer så 

som arbetsmiljö, medarbetarnöjdhet, framtidsplaner och kontorsmiljö. 

4.2.3.5 Tekniska 

Tekniska faktorer är teoretiskt grundat i Torbjörns (2011) beskrivning av omvärldsanalysens 

syfte, där spårandet av tekniska trender och händelser lyfts fram. Delområdet är även 

empiriskt grundat från att man i de båda casen, se avsnitt 4.1.2.1 (s.40) samt 4.1.2.2 (s.47), 

överväger eventuella tekniska faktorer så som framtidsplaner och aktuella trender inom 

utvecklingvärlden. 

4.2.3.6 Sociala 

Detta delområde är teoretiskt grundat i att de båda casen tar hänsyn till sociala faktorer och 

mjuka värden i IT-upphandlingsprocessen, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 42) samt 4.1.2.2 (s. 47). 

Teoretiskt är detta delområde även grundat i Heckmans (1999) delprocess Förvärv, där 

kommunikation tas upp som en delprocess, men även i Torbjörns (2011) definition av 

omvärldsanalysens syfte där spårandet av sociala områden tas upp. 

4.2.3.7 Upphandlingsspecifika 

Som beskrivs i de båda casen, se avsnitt 4.1.2.1 (s. 40) och 4.1.2.2 (s.45), läggs stor vikt vid 

faktorer som specifikt kan kopplas till den berörda upphandlingen och som därför kan påverka 

IT-upphandlingsprocessen, varav detta delområde är grundat i den empiriska studien. Detta 

delområde är även teoretiskt grundat i Torbjörns (2011) definition av omvärldsanalysens syfte 

som helhet. 
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5 Diskussion 
Vi har kunnat se att utöver det som Heckman (1999) och Nickson (2007) har kommit fram till 

angående IT-upphandlingsprocessen tycker vi oss i våra två case kunna se att det finns två 

typer av IT-upphandlingsprocesser, ad hoc- och systematiska IT-upphandlingsprocesser. Trots 

detta tillämpas omvärldsanalys i de två casen i snarlika syften och på likvärdiga sätt. Det vi 

måste fråga oss är huruvida det man i de två casen benämner omvärldsanalys kan anses ligga i 

linje med Torbjörns (2011) beskrivning av omvärldsanalysen och dess syfte, eller om det man 

i de två casen benämner omvärldsanalys snarare är ett fall av “kejsarens nya kläder”, där man 

medvetet eller omedvetet valt att benämna de granskningsinslag som återfinns i de etablerade 

IT-upphandlingsmodellerna till omvärldsanalys trots att det saknas underlag för att göra detta. 

 

Det vi har sett är att man i de båda casen undersöker de områden som förespråkas i Heckman 

(1999) och Nicksons (2007) modeller. Heckman (1999) visar i sin modell av IT-

upphandlingsprocessen att man under Fastställandet av krav bör undersöka och utvärdera 

alternativa lösningar samt de för- och nackdelar som kan härledas från detta, vilket är snarlikt 

vad undersökning av teknisk utveckling i de två casen faktiskt innebär. Nickson (2007) 

förespråkar att man i ett led av processteget Identifiera leverantörer undersöker potentiella 

leverantörer, vilket även detta återfinns i de IT-upphandlingsprocesser som tillämpas i de två 

casen. Där vi finner skillnader från de granskningar som återfinns i de två casen är i 

utredningen av konkurrenter och upphandlingsspecifika frågor. Det är genom granskning av 

dessa som vi finner att de två upphandlande entiteterna som undersöks i denna studie har rört 

sig bortom de granskningar som beskrivs i de av Heckman (1999) och Nickson (2007) 

etablerade IT-upphandlingsmodellerna. Det är framförallt genom analys av 

upphandlingsspecifika områden man närmar sig att uppnå det syfte som Torbjörn (2011) 

tillskriver omvärldsanalysen. Detta indikerar även för oss att det inte rör sig om “Kejsarens 

nya kläder”, utan att omvärldsanalysen som tillämpas i de två granskade casen faktiskt skiljer 

sig från den granskning som återfinns i de teoretiska IT-upphandlingsmodellerna. 

 

I dagsläget kan vi inte styrka att denna omvärldsanalystillämpning är applicerbar för samtliga 

IT-upphandlingsprocesser, men vi kan se i figur 5.1 att FIKA-modellen, figur 4.3, i 

förhållande till vår teoretiskt grundade tolkningsmodell, figur 3.4, utgör en grund till svaret på 

vår forskningsfråga: Hur kan systematisk omvärldsanalys stödja riskhantering under IT-

upphandlingsprocessen? 
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Figur 5.1 FIKA-modellen i förhållande till den teoretiska tolkningsmodellen. 

Vi har kunnat se att användandet av systematisk omvärldsanalys stödjer riskhantering under 

IT-upphandlingsprocessen genom framtagandet av faktorer som kan ligga till grund för att 

identifiera risker.  Som figur 5.1 illustrerar så kan dessa risker tillhöra de 

upphandlingsriskkategorier som berörs i avsnitt 3.2.1, men genom tillämpandet av 

omvärldsanalys kan även upphandlingsspecifika risker identifieras som inte kan kategoriseras 

till någon av de existerande upphandlingsrelaterade risker som vårt teoretiska underlag 

omfattar. Dessa upphandlingsspecifika risker kan sedan behandlas och kopplas mot någon av 

Nicksons (2007) upphandlingsprocesser, som i vår modell är del av Heckmans (1999) 

delprocesser, vilket skapar förutsättningar för att hantera dessa risker genom den riskhantering 

som tillämpas i IT-upphandlingsprocessen. Genom att dessa risker identifieras blir de 

hanterbara i ett tidigt skede, och därigenom skapas möjligheten för beslutsfattare att ta 

informerade beslut som kan minimera riskens negativa påverkan på upphandlingsprocessen 

och dess utfall. 

 

Genom tillämpandet av omvärldsanalys ökar kännedomen om de risker som berör den 

specifika IT-upphandlingen och minskar sannolikheten att risker förblir okända och därav 

ohanterade. På så sätt tillför omvärldsanalysen värde till riskhanteringen under IT-

upphandlingsprocessen då dessa risker kan hanteras, exempelvis så som beskrivs i avsnitt 3.2. 

Därigenom tillför tillämpning av omvärldsanalys under IT-upphandlingsprocessen indirekt 

värde till upphandlingsprocessen i sin helhet genom att förbättra förutsättningarna för den 

upphandlande entiteten att lyckas med den aktuella upphandlingsprocessen. 
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5.1 Potentiella praktiska implikationer 

Som redogjordes för i avsnitt 1.5 fann vi under studiens genomförande att det fanns tre grupper av 

deltagare i IT-upphandlingsprocessen utifrån vilkas perspektiv vi kunde granska IT-

upphandlingsprocessen; upphandlande entiteter, upphandlingskonsulter samt IT-leverantörer. I 

genomförandet av studien avgränsade vi oss till att studera IT-upphandlingsprocessen ur den 

upphandlande entitetens perspektiv, men vi tycker oss trots detta kunna se att vår studies resultat 

har praktiska implikationer för var och en av dessa grupper. 

5.1.1 Upphandlande entiteter 

För upphandlande entiteter har vi genom resultatet av vår studie skapat möjligheten att 

utvärdera huruvida omvärldsanalys kan tillämpas för att förbättra, stödja eller tillföra värde till 

den egna IT-upphandlingsprocessen.  
 

Upphandlande entiteter kan utgå från de två case som redogjorts för i vår studie. Om de finner 

att den egna IT-upphandlingsprocessen liknar de som redogjorts för kan detta indikera att 

användandet av omvärldsanalys potentiellt skulle kunna tillföra värde till 

upphandlingsprocessen. Vårt resultat indikerar att omvärldsanalys bör tillämpas initialt i 

upphandlingsprocessen som ett medel för att tidigt identifiera risker samt skapa en 

kunskapsbas gällande de alternativ som utreds. Utöver detta föreslår vi att omvärldsanalys 

enligt FIKA-modellen även skulle kunna användas för att kontinuerligt identifiera eventuella 

nya risker under processens gång.  
 

För att skapa en tillräckligt hög grad av generaliserbarhet för att kunna konstatera att resultatet 

är giltigt för samtliga IT-upphandlingsprocesser krävs fortsatt forskning med utgångspunkt i 

FIKA-modellen. Vår studies resultat skapar förutsättningar för upphandlande entiteter att 

kunna avgöra huruvida de kan förbättra sina egna IT-upphandlingsprocesser genom 

tillämpandet av omvärldsanalys så som den beskrivs i FIKA-modellen. 

5.1.2 Upphandlingskonsulter 

För upphandlingskonsulter har vi genom resultatet av vår studie illustrerat att omvärldsanalys 

kan tillföra värde till IT-upphandlingsprocessen genom att skapa förutsättningar för att 

identifiera fler risker och därigenom möjliggöra en mer omfattande riskhantering.  
 

Upphandlingskonsulter skulle likt upphandlande entiteter kunna utgå från de case som 

beskrivs i vår studie för att kunna dra slutsatser om huruvida omvärldsanalys enligt FIKA-

modellen kan integreras i de egna IT-upphandlingsmodellerna eller om det kan vara värt att 

med utgångspunkt i FIKA-modellen ta fram en egen modell för tillämpning av 

omvärldsanalys i IT-upphandlingsprocessen. 
 

Genom att implementera omvärldsanalys i de existerande IT-upphandlingsmodellerna bör en 

upphandlingskonsult kunna öka sin konkurrenskraft genom att introducera ett 

tillvägagångssätt som kan bidra till att minska riskerna av en IT-upphandling och därav 

potentiellt kunna öka sannolikheten att upphandlingen blir lyckad. 

5.1.3 IT-leverantörer 

Leverantörer av IT-tjänster eller produkter kan använda resultatet av vår studie för att få en 

uppfattning om vilka faktorer som upphandlande entiteter kan komma att undersöka under en 

omvärldsanalys samt vilka informationskällor som de kan komma att vända sig till för att 

anskaffa information om dessa faktorer.  
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Då leverantörer utgör ett av analysområdena i FIKA-modellen och studiens resultat visar att 

det i stor utsträckning är i valet av leverantör som omvärldsanalysen tillämpas bör IT-

leverantörer kunna ta hänsyn till de faktorer och informationskällor som tas upp i FIKA-

modellen när de exempelvis publicerar egen information om sin produkt och verksamhet på 

internet eller i sina årsredovisningar.  
 

Genom detta förhållningssätt gentemot omvärldsanalys hos de upphandlande entiteterna bör 

IT-leverantörer kunna skapa förutsättningar för att visa på en transparens gentemot kund, 

vilket kan leda till förbättrat samarbete. Det skulle även kunna leda till att leverantören 

upplevs som mer trovärdig av de upphandlande entiteterna än vad en konkurrent med mer 

knapphändig information skulle uppfattas. Att som IT-leverantör säkerställer att trovärdig 

information om FIKA-modellens faktorer finns tillgänglig genom relevanta 

informationskällor kan potentiellt öka ens konkurrenskraft i IT-upphandlingssituationer.  
 

5.2 Teoretiskt bidrag 

Under denna studie har vi belyst ett område inom informatik som alltför ofta ignoreras. Det 

har länge varit känt att ett bristande förarbete eller att förarbetet brister i sin kvalitet 

regelbundet leder till delvis eller helt misslyckade IT-projekt (Peppard & Ward 2005; 

Warchus 2001). Till dessa IT-projekt kan man även räkna IT-upphandlingar.  
 

Genom att undersöka omvärldsanalysens roll i IT-upphandlingsprocessen och framtagandet 

av vår förklarande omvärldsanalysmodell FIKA har vi kunnat komma fram till vår slutsats. 

Därigenom har vi visat att det finns anledning att vidare granska omvärldsanalysens roll i IT-

upphandlingsprocessen, då det genom FIKA-modellen går att se att omvärldsanalysen tillför 

värde till processen genom att stödja riskhantering. Då FIKA-modellens bidrag till 

riskhantering utgörs av identifiering av upphandlingsspecifika risker, som skulle kunna kallas 

FIKA-risker, har vi genom studiens resultat även kunnat se att Rothsteins (2007) sju 

upphandlingsriskkategorier är inkompletta, då det genom omvärldsanalys kan framkomma 

risker som faller utanför dessa.  
 

Studiens resultat visar även att det finns anledning att omvärdera existerande IT-

upphandlingsmodellers (Heckman 1999; Nickson 2007) fullständighet, men för att säkerställa 

detta krävs fortsatt forskning kring FIKA-modellen. Om det visar sig att omvärldsanalys 

liknande den som beskrivs i FIKA-modellen tillämpas brett skulle detta belysa 

ofullständigheter i de modeller som använts som utgångspunkt för denna studie, vilket visar 

på ett behov av förnyelse av modellerna. 
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6 Slutsatser och förslag på fortsatt forskning 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur omvärldsanalys kan stödja 

riskhantering under IT-upphandlingsprocessen. Under genomförandet har vår ökade kunskap 

om omvärldsanalysens potentiella stödjande verkan möjliggjort för oss att uppfylla vårt syfte 

genom att besvara den initialt ställda forskningsfrågan:  

 

Hur kan systematisk omvärldsanalys stödja riskhantering under IT-

upphandlingsprocessen? 

 

Utifrån tidigare forskning finns modeller av IT-upphandlingsprocessen som indikerar att 

omvärldsanalys inte bör tillföra något värde till upphandlingsprocessen i de inledande faserna 

av processen, men i genomförandet av vår empiriska studie har vi funnit indikationer på att 

omvärldsanalys tillför värde till riskhanteringen under upphandlingsprocessen. Genom 

framtagandet av FIKA-modellen, som togs fram i samband med genomförandet av vår 

empiriska studie, har vi kunnat besvara vår forskningsfråga utifrån den information som 

framgick i den empiriska studien. Som illustreras i figur 5.1 i kapitel 5 stödjer systematisk 

omvärldsanalys riskhantering under IT-upphandlingsprocessen då det fungerar som ett 

verktyg för att identifiera faktorer som kan utgöra risker för IT-upphandlingsprocessen. Svaret 

på vår forskningsfråga är därav att: 

 

Systematisk omvärldsanalys kan stödja riskhantering under IT-

upphandlingsprocessen genom att identifiera och skapa en större 

medvetenhet om de riskfaktorer som berör den aktuella IT-

upphandlingsprocessen. Tillämpning av systematisk omvärldsanalys 

minskar på så sätt sannolikheten att risker förblir okända och ohanterade, 

vilket ökar det värde som riskhantering tillför till IT-

upphandlingsprocessen. 

 

Studiens resultat kan öka förståelsen för hur systematisk omvärldsanalys kan stödja 

riskhantering under IT-upphandlingsprocessen och kan på så sätt tillföra värde till IT-

upphandlingsprocessen i sin helhet. I den föränderliga IT-miljö som vi idag lever i spelar IT 

en allt större roll i både privatpersonen och företagens vardag, varav det blir allt viktigare för 

båda parter att vara medvetna om eller kunna identifiera de risker som finns med denna 

föränderliga IT-miljö. Resultatet bör även skapa förutsättningar för praktiker så som 

upphandlande entiteter att möta och hantera framtidens risker. 

6.1 Utvärdering av studiens kunskapsbidrag 

I detta avsnitt applicerar vi de kriterier för utvärdering av studien som tas upp i avsnitt 2.6 för 

att kvalitetssäkra våra slutsatser. 

6.1.1 Tillförlitlighet och reliabilitet 

För att säkerställa tillförlitlighet har vi genomgående arbetat med vår studies reliabilitet. Vi 

har därför inför genomförandet säkerställt att vi valt rätt metod för att samla in den data som 

krävdes för vår studie samt att vårt metodval möjliggjorde en flexibilitet som underlättade för 

oss att följa eventuella tangerande ämnen som uppkom vid intervjuerna. I samband med 

intervjuerna har vi även arbetat iterativt med framtagandet av intervjuguider för att försäkra 

oss om att ställa rätt frågor. Vid genomförandet undersöktes de organisationer som utgjorde 

våra case för att säkerställa att de kunde bidra med det material som krävdes samt att de 
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individer som intervjuades hade roller i verksamheten som gjorde dem lämpliga datakällor. 

Att vi genomgående i genomförandet av den empiriska studien höll kontakt med respondenter 

underlättade för oss att skapa en relation med respondenter, vilket skapade ett förtroende för 

oss som ledde till att vi fick ta del av specifik information som vi annars inte kunnat tillgå, så 

som dokumenterat underlag från upphandlingsprocessen. Vi menar att vi genom tillämpandet 

av dessa tillvägagångssätt uppnått en hög grad av tillförlitlighet och reliabilitet. 

6.1.2 Trovärdighet och validitet 

Då vi genomgående arbetat systematiskt och strukturerat vad gäller insamling av teoretiskt- 

och empiriskt underlag har vi arbetat för att skapa trovärdighet då underlaget kan verifieras. 

Vi har under studiens genomförande varit öppna för att det empiriska materialet skulle kunna 

visa att saker och ting inte var som vi trodde och har vid behov anpassat oss efter detta, vi har 

därför sett till att inte vinkla studiens resultat för egen vinning. Datainsamling av empiriskt 

material har dessutom verifierats av intervjuade respondenter för att säkerställa att material vi 

samlat in och skulle komma att använda som underlag för vår analys och framtagandet av den 

förklarande omvärldsanalysmodellen var korrekt. Då vår empiriska datainsamling skett 

iterativt har vi kunnat fördjupa och stämma av vårt empiriska material mot våra case. På så vis 

har vi även kunnat säkerställa att information inte misstolkats. Vi anser därav att 

trovärdigheten och validiteten i denna studie är god. 

6.1.3 Generaliserbarhet 

Till följd av att enbart två case har utgjort grunden för vårt resultat kan generaliserbarheten 

uppfattas som låg. Vi bedömer dock att det finns potential för hög generaliserbarhet av 

resultatet, då vi arbetat aktivt med att säkerställa att nå så hög generaliserbarhet som möjligt. 

Resultatet grundas i ett lågt antal case, men genom att även grunda resultatet i den 

tolkningsmodell som togs fram under litteraturstudien samt att arbeta med case verksamma 

inom två olika branscher har högre generaliserbarhet säkerställts. Den förklarande 

omvärldsanalysmodell som utgör grunden för vårt resultat har även med god effekt testats mot 

tolkningsmodellen, vilket indikerar en god generaliserbarhet gentemot tidigare forsknings 

resultat. Vi anser därför att vårt resultat uppnår en acceptabel nivå av generaliserbarhet för en 

kvalitativ studie, men vi anser att för att säkerställa en hög nivå av generaliserbarhet skulle 

resultatet behöva testas i en bred kvantitativ studie. 

6.1.4 Tillämpbarhet 

Då vi under arbetet med den kvalitativa studien arbetat med att redogöra för det insamlade 

empiriska materialet med utgångspunkt i Brymans (2004) beskrivningar om tillämpbarhet har 

vi presenterat en detaljrik redogörelse för de två case som undersökts. Vi anser därför att det 

finns goda förutsättningar för läsaren att avgöra huruvida resultatet är tillämpbart utanför den 

kontext som undersöks i vår studie. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Vi föreslår att fortsatt forskning på detta område utgår från genomförandet av en bred 

kvantitativ studie där den förklarande omvärldsanalysmodellen som tagits fram under 

genomförandet av denna studie utreds. Detta för att testa dess generaliserbarhet samt för att 

identifiera eventuella områden under omvärldsanalysen som inte kunde identifieras utifrån de 

två case som vår studie utgår från.  

 

Vi föreslår även att en kvalitativ studie där den förklarande modellen testas mot ett antal case 

för att säkerställa dess tillämpbarhet. Om den förklarande modellen visar sig ha en hög grad 

av generaliserbarhet och tillämpbarhet föreslår vi att den under fortsatt forskning bör ligga till 
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grund för utformning av riktlinjer för hur omvärldsanalys bör tillämpas under IT-

upphandlingsprocessen. 

 

Under framtagandet av vårt diskussionskapitel framkom det att vi genom vår studies resultat 

kunnat belysa brister i den för studien bakomliggande teorin föreslår vi även att fortsatt 

forskning närmare kan granska IT-upphandlingsmodeller och IT-upphandlingsrisker. Då vi 

genom vår studies resultat har kunnat lyfta fram omvärldsanalysens värde för IT-

upphandlingsprocessen föreslår vi att fortsatt forskning kan inspireras av vår och Heckmans 

(1999) studie för att stödja framtagandet av en IT-upphandlingsmodell där omvärldsanalys 

utgör en integrerad del av processen. 

 

Vi har även genom vår studies resultat kunnat se att Rothsteins (2007) sju IT-

upphandlingsriskkategorier är inkompletta. Vi föreslår därför att fortsatt forskning skulle 

kunna undersöka de risker som uppkommer under IT-upphandlingsprocesser ytterligare för att 

med utgångspunkt i Rothsteins (2007) studie kunna se huruvida ytterligare riskkategorier kan 

identifieras som kan komplettera de kategorier som tagits fram av Rothstein (2007).  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide 1 – Iteration 1  
 

Introduktion 
1. Ditt namn?  

 

2. Vad jobbar du som (titel)? 

 

3. Vad ingår i din roll (vad gör du)? 

 

 

4. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? 

 

 

 

 

5. Vilken roll spelar IT i er verksamhet?  

(Hur använder ni er av IT? Hur tillför IT värde?) 

 

 

 

6. Hur upplevs förändringar i IT miljön i verksamheten? 

(upphandling av nya system, förändringar i gamla system osv.  

Är det besvärligt, mycket motstånd, idéer tas mot med öppna armar osv.) 

 

 

 

Tidigare IT-upphandlingsprocesser 
7. Kan du ge exempel på de senaste större IT-upphandlingarna ni genomfört? 

 

 

 

8. Välj en av tidigare nämnda, alternativt den som gick ”sämst”:  

Kan du beskriva denna IT upphandlingsprocess?  

 Vilka aktiviteter ingick i processen? 

 

 

 

 Vilka målsättningar hade ni med upphandlingen? 

 

 

 

 Förutom [er organisation] var det någon annan organisation inblandad i 

upphandlingsprocessen? 

 

 

 

 Var det något ni la extra fokus på? 

 

 

 Stötte ni på några speciella hinder/problem? 

Om ja, hur hanterade ni dessa?  
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9. Hur tycker du att denna/dessa gick? 

 Vad gick bra? 

 

 

 Vad kunde gått bättre? 

 

 

 

Risker och riskhantering 
10. I den upphandlingsprocess du nyss beskrivit:  

Hur förberedde ni er inför processen med avseende på risker och hur gjorde ni för att identifiera och 

under upphandlingen hantera risker? Beskriv. (se nedan 2 scenarion) 

 

[Scenario 1 - Respondenten har ej förberett sig, ej systematiskt identifierat och hanterat 

risker.] 

 
 Identifierar och dokumenterar ni förväntade fördelar med det som upphandlas? T ex vilka förändringar 

som kommer att krävas för att uppnå fördelarna?  

Informeras olika intressenter vilka förändringar som kommer krävas och vilka fördelarna kommer vara?  

 

 

 Hur kommer det sig att ni inte arbetar med att hantera risker? 

 

 Hur upplever ni att detta påverkar er upphandlingsprocess samt resultatet av den?  

 

 Stötte ni på någon motgång?  

 i vilken utsträckning tror du att denna/dessa hade kunnat förhindras eller minimerats i ett 

tidigare skede [i upphandlingen]?  

 

 

 Hur hanterade ni det? (ändrade processer/arbetsprocesser, ökade kostnader, saknad 

funktionalitet osv) 

 

 

 

[Scenario 2 - Beskriver att man systematiskt förbereder sig, men identifierar och 

hanterar risker under processen.] 

 
 Identifierar och dokumenterar ni förväntade fördelar med det som upphandlas? T ex vilka förändringar 

som kommer att krävas för att uppnå fördelarna?  

Informeras olika intressenter vilka förändringar som kommer krävas och vilka fördelarna kommer vara?  

 

 

 Använder ni någon speciell modell/metod/verktyg för detta? 

 

 

 

 Anser du att ni lyckas bra med att identifiera och hantera risker?  

 Varför/varför inte? 

 

 

 

 Anser du att identifiering och hantering av risker skapar värde i upphandlingsprocessen?  
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 När ni undersöker vilka risker som finns, är det några specifika risker ni letar efter eller har ni ett mer 

öppet förhållningssätt? 

(exempel på riskkategorier: kravspecifikationer, undermålig leverantörer, undermåliga kontrakt, dålig 

prissättning, ) 

 

 

Framtida IT-upphandlingsprocesser 
11. Om ni skulle genomföra en ny IT upphandlingsprocess, hur skulle den då genomföras och se ut? 

(lärdomar från tidigare upphandlingar där det ev funnits problem) 

 

 

 

 

 

Omvärldsanalys 
12. Inför och under upphandlingsprocessen, utredde ni: 

 Leverantörer? 

 Varför? 

 

 

 Påverkan pga tidigare kontakt med företaget? 

 

 

 

Inför upphandlingen: JA  /  NEJ  

Under upphandlingen: JA  /  NEJ 

 

 Andras erfarenheter och omdömen om liknande eller samma system som ni överväger att 

upphandla? 

 

Inför upphandlingen: JA  /  NEJ  

Under upphandlingen: JA  /  NEJ 

 

 

 

 

 Vad konkurrenter har för system och hur de arbetar?  
 

Inför upphandlingen: JA  /  NEJ  

Under upphandlingen: JA  /  NEJ 

 

 

 

 

 Hur den tekniska utvecklingen av det ni tänkt upphandla ser ut?  
 Vart är utvecklingen av denna typ av system påväg? 

 

Inför upphandlingen: JA  /  NEJ  

Under upphandlingen: JA  /  NEJ 

 

(För att skapa sig en uppfattning om vad som kan komma att hända i framtiden. Är tekniken, 

produkten eller tjänsten påväg ut, alltså nåt nytt ”bättre” har lanserats på marknaden? Något 

nytt på gång?) 
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 Hur det ekonomiska läget såg ut hos leverantörerna i branschen:  
 är det ett bra tillfälle att göra denna typ av investering nu eller bör man t ex vänta? 

 

Inför upphandlingen: JA  /  NEJ  

Under upphandlingen: JA  /  NEJ 

 

(Går det väldigt bra för en leverantör för tillfället, eller går det mindre bra vilket gör att man 

skulle kunna dra nytta av att göra en investering nu t ex för att den kan bli billigare/bättre 

förhandlingsposition) 

 

 

 

 

 

 Utreds det politiska lägets potentiella påverkan på aktuell upphandling? 

 

(1. T ex om leverantörer befinner sig i utlandet, ingår i en internationell koncern och/eller är 

beroende av det politiska läget i ett annat land) 

(2. T ex om ett företag har väldigt många unga som anställda – deras affärsidé – och 

regeringen beslutar sig för att höja arbetsgivaravgiften för ungdomar. Hur påverkar detta 

denna leverantörs förmåga att leverera? De kanske blir underbemannade osv.) 

 

Inför upphandlingen: JA  /  NEJ  

Under upphandlingen: JA  /  NEJ 

 

 

 (I avslutsfasen) Om kontraktsvillkor hos en eller flera leverantörer skiljer sig avsevärt 

från branschstandard? 

 

(T ex om det visar sig att kontrakt innehåller villkor som ej är förmånliga för mig som kund, 

hanteras detta och i så fall hur? Är man villig att byta leverantör om villkoren inte är bra?) 

 

 

 

 

Avslutning 
 Avstämning om något som tagits upp i intervjun är känsligt.  

 Är anonymitet ett krav? 

 

 Önskar du läsa igenom det transkriberade materialet och komma med synpunkter? 

 Om ja, då mailar vi dig så snart som möjligt.  

 

 Vi ses igen för en andra intervju den: _________________________ kl. __________ 

 

 Tack! 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide 2 – Iteration 2: Eton Shirts 
  

Företaget 
1. Hur stor är er IT-avdelning? (antal medarbetare + eventuella konsulter) 

 

2. Är produktionen mer eller mindre oberoende av IT – eller vilket förhållande har produktionen till IT? 

 

IT-upphandlingar 
1. I vilka upphandlingar är ledningsgruppen inblandad och behöver ge sitt godkännande för att en 

upphandling skall få lov att dra igång? 

 

1. Vad presenteras för ledningsgruppen när beslut skall tas om en upphandling skall godkännas 

eller inte? 

 

 

2. [visa 1:a version av modellen]  

Utifrån vår förra intervju har vi försökt modellera er upphandlingsprocess, är det något i den här 

modellen du inte tycker stämmer? 

 

1. Kommentarer? 

 

2. Ändringar? 

 

3. Borttag? 

 

 

3. Hur bestämmer ni vilka företag ni skickar ut upphandlingsunderlag till? 

1. Har ni ett ungefärligt antal ni helst vill skicka till för att säkerställa att ni får bra respons? 

2. Är detta en process, i så fall: hur ser den ut och hur går den till? 

 

 

4. Hur kommer det sig att ni valt att använda det arbetssätt som ni gör vid IT-upphandlingar?  

(att ni ger relativt lite information till leverantörer och ber dom återkomma med sina förslag på hur de 

tycker situationen löses bäst) 

 

 

5. Använder ni, eller tar ni hjälp av något verktyg/modell eller liknande, för att arbeta strukturerat i en 

upphandlingsprocess?  

 

 

6. Vad är syftet med exempelvis den senaste upphandlingen? 

 

7. Hur många medarbetare är inblandade i upphandlingsprocesser? 

1. Pågående upphandlingen? 

 

2. Tidigare upphandlingen? 

 

3. Övriga? 

 

 

 

8. Är representanter från verksamheten en del av olika upphandlingar? 

[Scenario 1 – ej en del av upphandlingen] 

1. Varför inte?  
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2. Vem agerar istället representant för att förmedla arbetssätt, processer, rutiner osv?  

 

3. Tas det hänsyn till befintliga arbetssätt, processer, rutiner osv? 

 
 [Scenario 2 – är en del av upphandlingen] 

1. Hur många representanter?  

 

2. Vilka delar av upphandlingen ingår de i? 

 

3. På vilket sätt bidrar de till upphandlingen? 

 

4. Vad är målet och syftet med deras deltagande? 

 

5. Tas det hänsyn till befintliga arbetssätt, processer, rutiner osv? 

 

 

9. När i upphandlingsprocessen äger referensbesök rum? 

 

 
10. Hur ser slutskedet av en upphandling ut hos er? 

 

1. Lämnas projektet över till någon annan efter att avtal skrivits under?  

 

2. Hur görs och vem ansvarar för att följa upp och mäta effekter? 

 

3. När i tiden mäts effekter? 

 

11. Vilka slags mål sätter ni upp vid upphandlingsprocesser? 

 

 

Omvärldsanalys 
1. Vilken sorts information är det ni letar efter när ni gör en omvärldsanalys? 

 

2. Vilka områden/kategorier är det ni tittar på? 

 

3. Vad gör ni med informationen som ni får ut i omvärldsanalysen? 

 

4. Hur används informationen? Vart i processen används den? (i olika aktiviteter, se modellen vi skissat) 

 

5. Används detta underlag som stöd vid t ex: 

1. Krav spec? 

2. Riskidentifiering? 

 

Riskhantering 
1. När i processen identifiera ni risker?  

 

2. Hur görs detta? Vilka ingår i denna aktivitet? (t ex riskworkshop) 

 

3. Hur dokumenteras och utvärderas risker?  

(Sannolikhet att de inträffar, konsekvenser om de inträffar, åtgärdsplan om de inträffar osv.) 
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Avslutning 
1. Avstämning om något som tagits upp i intervjun är känsligt? 

 

2. Önskar du läsa igenom det transkriberade materialet och komma med synpunkter? 

Om ja, då mailar vi dig så snart som möjligt.  

 

3. Tack så jättemycket för att du ställt upp och hjälpt oss i vår kandidatuppsats! 

 

4. Vi mailar uppsatsen till dig, om du vill, så snart den är inlämnad 5/6. I den kommer något i stil med nedan 

att stå med.  

 Ditt namn kommer att stå med, är det OK?  

 Fanns det möjlighet att få er logga mailad?  
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide 2 – Iteration 2: Volvofinans Bank 
  

Företaget 
1. Hur stor är er IT-avdelning? (antal medarbetare + eventuella konsulter) 

 
IT-upphandlingar 

12. Vad presenteras för ledningsgruppen när beslut skall tas om en upphandling skall godkännas eller inte? 

 

13. Du nämnde sist att ett business case var ett krav från ledningens sida och att detta senare visats för 

”alla”.  

1. Vilka fick se det?  

2. Gjordes det tillgängligt för samtliga medarbetare via intranät, mailutskick eller liknande?  

3. När i upphandlingsprocessen presenterades detta? 

 

14. [visa 1:a version av modellen]  

Utifrån vår förra intervju har vi försökt modellera er upphandlingsprocess, är det något i den här 

modellen du inte tycker stämmer? 

1. Kommentarer? 

2. Ändringar? 

3. Borttag? 

 

15. Vad är syftet med exempelvis den senaste upphandlingen? 

 

16. Hur kommer det sig att ni valt att använda det arbetssätt som ni gör vid IT-upphandlingar?  

(Hur kommer det sig att man kör det i samma projektmodell som ett ordinarie projekt?) 

 

17. Ser ni på upphandlingen som ett ordinarie, men givetvis något större, projekt? 

 

18. Hur bestämmer ni vilka företag ni skickar ut upphandlingsunderlag till? Har ni ett ungefärligt antal ni 

helst vill skicka till för att säkerställa att ni får bra respons? 

 

1. Säkerställa: Ni valde ut 7 företag som ni skickade till? 

2. Säkerställa: Ni skickade RFQ till alla 7? 

3. Säkerställa: Ni gick vidare med tre som hade ”bra” svar på sina RFQ:er och det dom sen fick 

göra var att ta fram en prototyp? 

 

 

19. SÄKERSTÄLLA (togs upp lite grann på 1:a intervjun):  

Hur många medarbetare är inblandade i upphandlingsprocesser? 

 

 
20. Är representanter från verksamheten i regel en del av olika upphandlingar? 

 

6. Hur många representanter?  

 

 

7. Vilka delar av upphandlingen ingår de i? 

 

 

8. På vilket sätt bidrar de till upphandlingen? 

 

 

9. Vad är målet och syftet med deras deltagande? 
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10. Tas hänsyn till befintliga arbetssätt, processer, rutiner osv? 

 

 

21. SÄKERSTÄLLA (togs upp lite grann på 1:a intervjun):  

Lämnas alltid upphandlingsprojekt över till någon annan efter det att avtal skrivits på med leverantör?  

 

1. Hur görs och vem ansvarar för att följa upp och mäta effekter, i regel? 

 

2. När i tiden mäts effekter, i regel? 

 

Omvärldsanalys 
6. Vilken sorts information är det ni letar efter när ni gör en omvärldsanalys? 

 

7. Vilka områden/kategorier är det ni tittar på? 

 

8. Vad gör ni med informationen som ni får ut i omvärldsanalysen? 

 

9. Hur används informationen? Vart i processen används den? (i olika aktiviteter, se modellen vi skissat) 

 

10. SÄKERSTÄLLA (togs upp lite grann på 1:a intervjun):  

Används detta underlag som stöd vid t ex: 

1. Krav spec? 

2. Riskidentifiering? 

 

Riskhantering 
1. När i processen identifiera ni risker? 

 

2. Säkerställa: Riskdokumentet som blir ett resultat av riskworkshopen, lämnas det över till projektledaren 

som sedan är den som är ansvarig för riskerna? 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 
5. Avstämning om något som tagits upp i intervjun är känsligt? 

 

6. Önskar du läsa igenom det transkriberade materialet och komma med synpunkter? 

Om ja, då mailar vi dig så snart som möjligt.  

 

7. Tack så jättemycket för att du ställt upp och hjälpt oss i vår kandidatuppsats! 

 

8. Vi mailar uppsatsen till dig, om du vill, så snart den är inlämnad 5/6. I den kommer något i stil med nedan 

att stå med.  

 Ditt namn kommer att stå med, är det OK?  

 Vi hämtar Volvofinans logga på hemsidan och har med den i uppsatsen, om det är OK? 
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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 institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) 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 institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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