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Problem: De senaste decennierna har investeringar i IT ökat och blivit en viktig 
resurs för de flesta organisationer. IT ger företagen förmågan att 
konkurrera och kan även vara en förutsättning för många att kunna 
konkurrera. Beroende på vilken bransch en organisation är verksam i kan 
deras fokus variera när de gör sina urval av IT-investeringar. Denna studie 
undersöker hur inköpsprocessen ser ut för IT. Hur skiljer sig denna 
process i ett större företag mot ett mindre företag? Utifrån båda dessa 
perspektiv har studien utgått ifrån följande problemfrågor: 

• Vem tar beslutet om att en IT-lösning ska köpas in till företaget? 
• Vilka faktorer avgör när företag ska välja mellan olika IT-lösningar? 
• Var i inköpsprocessen är problem mer förekommande? 

Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva och analysera inköpsprocessen av 
IT utifrån ett företagsperspektiv. Studien ämnar även visa om den skiljer 
sig mellan mindre och större företag och var problem oftast uppstår i 
inköpsprocessen. 

Teori & Metod: Undersökningen baseras på en teoretisk referensram som ger en inblick i 
vad IT-investeringar är och hur inköpsfasen av IT kan tänkas se ut. Den 
insamlade teorin utmynnar i en undersökningsmodell som är framtagen av 
uppsatsförfattarna, som visar de olika steg ett företag kan gå igenom vid 
inköp av IT.  

 Studien innehåller tre intervjuer på två stora samt ett mindre IT-företag. 
Därefter har data, med hjälp av undersökningsmodellen, analyserats för 
att resultera i ett antal slutsatser. 

Resultat: Den slutsats som dras är att beroende på vilken storlek ett företag är så 
fattas besluten på en till flera nivåer inom företaget, där antalet nivåer 
växer med företagets storlek. Ett mindre företag har större möjligheter att 
kunna få in information till kravspecificeringen från slutanvändare och 
resten av företagets personal, vilket kan bidra till att de har större chans 
att hitta en IT-lösning som uppfyller just deras behov. När företag väljer 
ut vilka IT-lösningar de ska köpa in så konstateras att priset har en viss 
avgörande roll, där priskänsligheten ser ut att öka ju mindre ett företag är. 
Oavsett om ett företag är litet eller stort så värdesätter de långvariga 
stabila relationer med ett fåtal leverantörer. Problem är mest 
förekommande vid framtagandet av kravspecifikation och vid 
kommunikation med leverantörer. Problemet med leverantör är att 
parterna inte pratar samma språk vilket leder till missförstånd mellan 
dem. Det skapas även problem på grund bristande kunskap vid 
kravspecifikation. 
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Problem: In the last decades the amount of IT investments increased and has 
become an important resource within most organizations. IT gives the 
ability to compete and could also be a condition for many to be able to 
compete.  In different businesses it could vary in where they put their 
focus when they choose an IT investment.  This thesis examines how the 
purchase process of IT looks.  How does processes differs in a bigger 
company versus a smaller company? From these two perspectives this 
study examined these research questions:  

• Who makes the decisions whether or not an IT solution should be 
purchased? 

• What aspects decide when companies are to choose between different 
IT solutions?  

• Where in the purchase process do problems usually emerge?  

Purpose:  The purpose of this thesis is to describe and analyze the purchasing 
process of IT from a business perspective. The purpose is also to see if it 
differs in a bigger company versus a smaller company and where the 
problems usually emerge in this process.  

Method:  The study is based on a theoretical framework about IT investments and 
how a purchasing process might look like. It all lead up to a summarizing 
model made by the authors of this thesis and it shows all the different 
steps in a purchasing process. The study contains three interviews where 
two of them were in big companies and one in a smaller company.  

Conclusions: This study shows that depending on the size on a company the decisions 
are made in one or several levels within the company and that the 
amounts of levels increase with the size of the company. A smaller 
company got better possibilities to get information from the end-users and 
the rest of the staff to make better requirements on the IT solution, which 
could increase the chance for an IT solution to satisfy their needs. The 
price of the IT-solution matters in the choice in what to buy and it seems 
like the price sensitivity increases the smaller size a company is. All 
company sizes wants long terming relations with a few suppliers. The 
problem often emerges in the progress to gather the requirements for the 
IT solution and also in the communication with the suppliers. The 
problem comes from misunderstandings between the company and the 
supplier because of different use of language. It also creates problems 
when there is lack of knowledge amongst the people making the 
specifications of the requirements for the IT solution.  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel behandlas uppsatsens bakgrund, problemdiskussion, syfte samt vår 
definition av begreppet IT. 

1.1 Bakgrund 
Under de senaste decennierna har investeringar i informationsteknik (IT) kontinuerligt ökat 
(Ko & Osei-Bryson, 2006) och blivit en viktig resurs inom de flesta organisationer (Movin & 
Zandelin, 2008; Peppard, 2007). Inköp av IT har en positiv påverkan på produktiviteten och 
har möjligheten att ge stort värde till kunder (Ko & Osei-Bryson, 2006). IT ger företag 
förmågan att konkurrera och kan även vara en förutsättning för många att kunna konkurrera 
(Movin & Zandelin, 2008; Peppard, 2007). Organisationer förväntar sig att IT ska skapa 
struktur och höja processkvaliteten, men även att det ska bidra till lägre kostnader. Det är 
utifrån detta perspektiv som många organisationer väljer att satsa på IT. En organisations 
bransch påverkar vilket fokus som de har i sina urval av IT-lösningar. (Movin & Zandelin, 
2008) Men oavsett av vilken anledning som en organisation gör en satsning på IT blir effekten 
av satsningen mycket starkare om investeringen sker i samspel mellan IT-avdelningen och 
övrig verksamhet i organisationen (Movin & Zandelin, 2008; Jeffers et al., 2008). 

Något som ställer till problem med IT är att organisationer oftast ser IT som en egen ö som är 
separerad från organisationen. Forskning visar att IT måste vara fullt integrerad med resten av 
organisationen. En majoritet har problem med att leverera värde från sina IT inköp. Något 
som krävs för att generera affärsvärde genom IT är kunskap och då inte bara kunskap om 
själva IT-lösningen utan kunskap rörande hela organisationen. Organisationer behöver inte 
fokusera på hanteringen av IT utan istället på vilken roll IT kan spela i produktionen av 
affärsvärde och hur de kan hantera leveransen av detta värde genom IT. (Peppard, 2007) 
Mycket av arbetet med att skapa affärsvärde med hjälp av IT består av relationen mellan IT:s 
input och organisationens ekonomiska resultat. Det leder till frågan om vilket värde som 
inköp av IT ger en organisation. (Kohli & Grover, 2008) För att de långsiktligt ska kunna 
vinna ekonomiskt på en IT-lösning behöver de ha någon form av riktlinjer över vem som får 
ta beslut om att köpa in IT. Riktlinjerna ska även innehålla vilken typ av IT som de är i behov 
av. (Movin & Zandelin, 2008; Kohli & Grover, 2008) De flesta organisationer är överens om 
att de ska ha en vision, mål och strategi för sin kärnverksamhet, men att de även ska ha 
riktlinjer för sin IT är inte alls utav samma självklarhet. Riktlinjerna är alltså viktiga att ha för 
att veta åt vilket håll organisationen ska styras åt och vilka investeringar som är lämpliga för 
företaget. (Movin & Zandelin, 2008) En organisation ska utgå från sina affärsmål och 
affärsstrategi när de arbetar fram sina riktlinjer för IT. Dessa riktlinjer ska ständigt granskas, 
följas upp och revideras för att följa med i den ideliga utvecklingen. (Haverblad, 2006) 

1.2 Problemdiskussion 
Innan en organisation tar beslut angående inköp av IT-lösning ska de kontrollera om IT-
lösningen passar in på sina riktlinjer för IT och på sina långsiktliga mål (Movin & Zandelin, 
2008). För att organisationens långsiktliga mål ska uppfyllas bör arbetet för att köpa in IT ske 
på ett sådant sätt att alla avdelningar är involverade i processen. Dock brister det i 
kommunikationen mellan organisationens avdelningar hos många organisationer vid inköp av 
IT. Vilket skulle kunna innebära att många av de fördelarna IT kan ge kommer att förloras. 
(Haverblad, 2008) 

Processen för inköp av IT består utav ett antal steg, där det i varje steg finns potential för att 
problem uppstår. Dessa potentiella problem varierar med inköpets omfattning och kan ha en 
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negativ påverkan på företaget. Detta beskrivs här nedan med hjälp utav ett företagsexempel 
hämtat från Haverblad (2006), som börjar med att ett företag skulle börja sälja tjänster via 
Internet. De lät en konsultfirma genomföra en förstudie och en analys där de beräknade en 
omsättning för de första tre åren. Dessa siffror var dock orealistiska samt var baserade på 
fiktiva antaganden. Men företagsledningen ifrågasatte inte siffrorna i konsultfirmas rapport 
utan tyckte att de självklart skulle genomföra denna investering. Därmed tillsatte ledningen en 
affärsområdeschef som fick i uppdrag att kontakta ett antal IT-leverantörer. Denna chef 
fastnade för en leverantör som kunde erbjuda en helt ny lösning som ingen annan provat 
tidigare. Företagsledningen ansåg att det lät spännande att vara först att testa detta system och 
beslutade sig därför för att välja denna leverantör. De lät leverantör skriva kravspecifikation 
för systemet som ledningen sedan godkände. Internt inom företaget beskrevs projektet som en 
strategisk mycket viktig investering. Företagets interna IT-avdelning kontaktades först när 
systemet skulle driftsättas, de var alltså inte delaktiga i framtagandet av de krav eller i andra 
beslut rörande projektet. (Ibid.) 

Konsekvensen av detta blev att IT-avdelningen inte var beredda på det nya systemet. De hade 
inte rätt kompetens för att kunna ge support, sköta driften och förvalta systemet. Dessutom 
hade de inte resurser över till att utbilda IT-avdelningen. I beslutsunderlaget hade det endast 
tagits hänsyn till vad systemet skulle kosta att köpa in, så resterade förvaltningskostnader 
hade inte tagits med i beräkningarna. Systemet blev en lång och dyr historia för företaget och 
systemet höll inte vad det utlovade, därför att systemet kraschade redan vid två användare när 
planen var att det skulle klara flera hundra inloggade användare. Kontentan blev att de fick ta 
fram en enklare lösning, vilken framställdes inför omgivningen som om det var första 
lösningen. Kort därefter upprepades samma misstag i ett IT-projekt hos en annan avdelning i 
företaget. (Ibid.) 

Ledningen har ett ansvar för att de väver in alla faktorer för de beslut som de fattar, bland 
annat vilka konsekvenser som deras beslut för med sig för verksamheten. Där ingår det att 
vara kritisk mot siffror som andra källor utanför företaget tagit fram. Högsta ledningen 
behöver fastställa riktlinjer och målsättning i en rad frågor som berör verksamhetens 
informationsförsörjning, speciellt när de delar ut ansvaret för informationsförsörjningen till 
underchefer inför viktiga beslut i företaget. Företagen har en begränsad erfarenhet och därmed 
en svag förmåga att i detalj förställa sig hur slutresultatet bör se ut för den önskade IT-
lösningen. Det stora problemet ligger i svårigheten att specificera kraven. Det krävs en bättre 
kommunikation mellan beställare och utförare (IT-avdelning). I kommunikationen ingår det 
att ha ett gemensamt språk så att båda parter förstår varandra. Svårigheterna att specificera 
vad företaget beställer är en viktig faktor till att inköp av IT blir dyrare än beräknat. En 
tänkbar lösning är en bättre kommunikation mellan beställare och utförare. Ett hinder är att de 
ofta inte använder sig av samma språk, vilket kan leda till missförstånd. (Falk & Olve, 1996) 

Som företagsexemplet ovan visar kan det vara problematiskt vid inköp av IT, därför 
undersöker denna studie hur inköpsprocessen ser ut för IT. Hur skiljer sig denna process i ett 
större företag mot ett mindre företag? Utifrån båda dessa perspektiv har studien utgått ifrån 
följande problemfrågor: 

• Vem tar beslutet om att en IT-lösning ska köpas in till företaget? 
• Vilka faktorer avgör när företag ska välja mellan olika IT-lösningar? 
• Var i inköpsprocessen är problem mer förekommande? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera inköpsprocessen av IT utifrån ett 
företagsperspektiv. Studien ämnar även visa om den skiljer sig mellan mindre och större 
företag och var problem oftast uppstår i inköpsprocessen. 

1.4 Definition av begreppet IT 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet IT och därmed finns det inte någon tydlig 
gräns för vad som ingår i begreppet. I denna uppsats kommer följande definition att gälla: IT 
består av den teknik som underlättar arbetet i en organisation, där den dels består utav 
hårdvara som används till att bygga upp en dator och dels av den mjukvara som gör att 
datorerna kan användas i organisationens verksamhet.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod som har tillämpats och det ges även förklaringar till 
varför just detta tillvägagångssätt har valts. 

2.1 Val av ämnesområde 
Valet av ämnesområde för denna studie växte fram genom att information söktes ur litteratur 
som behandlade relationen mellan det företagsekonomiska området och det informations-
tekniska området. Utav alla förslag som uppkom under informationssökningen valde vi att 
titta närmare på inköpsprocessen av IT, därför att vad vi erfar så är det där problemen uppstår 
vad gäller inköp av IT-lösningar i företagen. Studien kommer därmed ha utgångspunkt i 
tidigare forskning kring investering av IT och dess tillhörande inköpsprocess i företag. 

2.2 Angreppssätt 
Då denna studie ska beskriva och analysera processen vid inköp av IT var det nödvändigt eller 
i alla fall till vår fördel att knyta en viss relation till respondenterna. Detta för att få reda på 
mer detaljerad information om företagens inköpsprocess av IT som är svårt att få fram utan 
personlig kontakt. Det finns dock en nackdel med en sådan intervjuteknik och det är att 
forskarens objektivitet påverkas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Vi anser att 
fördelarna överväger de nackdelar som finns med sådan intervjuteknik. Utifrån detta 
resonemang valdes en kvalitativ strategi för att genomföra denna studie, därför att den har 
tyngdpunkten på begrepp under datainsamlingen (Bryman, 2002). Denna strategi uppfyller 
bäst uppsatsens syfte att beskriva och analysera processen vid inköp av IT utifrån 
respondentens företags perspektiv (Ibid.). 

2.3 Tillvägagångssätt 
För att genomföra denna studie har det sökts och granskats relevant litteratur och 
vetenskapliga artiklar. Här nedan beskrivs hur arbetet har genomförts under arbetets olika 
faser. 

2.3.1 Litteratursökning 
Under inledningsfasen av denna studie söktes det fram information ur litteratur som i 
generella termer behandlade relationen mellan det företagsekonomiska området och det 
informationstekniska området. Litteratursökning gjordes främst genom de databaser som 
Mälardalens högskola tillhandahåller. I och med att studien ska behandla företagens process 
för inköp av IT, så har det fortsatta informationssökningsarbetet haft fokus kring inköp av IT. 
För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar i ämnet har sökningar gjorts i databaserna 
ABI/Inform, Elin@Mälardalen och Oxford University Press. Några av de sökbegrepp som har 
användits är IT investment, decision making, organization change, suppliers, agreement, 
contract, knowledge management, Business value och plan. 

2.3.2 Empirisk undersökningsmetod 
För denna studie valdes det mellan att genomföra studien via besöksintervjuer, 
telefonintervjuer och enkäter hos tre företag. Enkätalternativet valdes bort direkt, därför att en 
sådan undersökning inte skulle ge en detaljerad bild av företagens process för inköp av IT 
som vi vill ha i denna studie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). När det gäller valet 
mellan besöksintervjuer och telefonintervjuer valdes det att genomföra besökintervjuer, därför 
att vi anser att det är den lämpligaste metoden för att uppfylla denna studies syfte. I sådan 
undersökning har intervjuaren lätt att ställa följdfrågor om respondenten inte förstår frågan 
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alternativt behovet av mer detaljerat svar än vad respondenten först svarade. En annan fördel 
är att intervjuaren kan tolka respondentens reaktioner och kroppsspråk. Det kan dock innebära 
att intervjuarens objektivitet påverkas. (Ibid.). 

2.3.3 Val av företag 
Företag valdes utifrån att de gör någon form av inköp av IT. För denna studie slumpades det 
sig så att det blev uteslutande IT-företag som slutligen intervjuades, vilket betyder att 
företagen själva säljer någon form av IT. Det första företaget hittades via kontakter i den 
ideella föreningen Dataföreningen i Sverige, vilken grundar sin verksamhet på att förmedla 
olika kunskaper/erfarenheter och kontakter inom IT relaterade områden (Dataföreningen i 
Sverige, 2009). Det andra företaget hittades via en rundringning till utvalda företag i Västerås 
och dess närområde samt det tredje via det privata kontaktnätet. En översiktlig bild av vilka 
som intervjuades samt när och hur länge som intervjuerna varade visas i tabell 1. 

Att det blev enbart IT-företag kan ses som en nackdel då uppsatsens slutsatser inte kan gälla 
företag generellt, dock anser vi att IT-företag borde ha en god insikt över hur deras 
inköpsprocess av IT och var problemen uppstår någonstans under processen för inköp av IT. 
För deras skull bör de kontinuerligt genomföra någon form av inköp av IT för att inte tappa 
sin position på marknaden. Vad gäller valet av intervjupersoner i företaget så frågades det 
efter den person i företaget som var ansvarig för deras inköp av just IT. I de intervjuade 
företaget blev det IT-cheferna och inte någon inköpsansvarig, därför att de troligen har hand 
om andra typer av inköp än IT så som kontorsmöbler eller förbrukningsvaror som inte är IT-
relaterad. 

Tabell 1 – En översikt över de intervjuer som använts i denna studie 

Företag Intervjuperson Roll i företaget Plats Tid 

Know IT Dalarna AB Bo-Göran Perlström IT-chef och VD Borlänge, 29/4 2009 60 min 

Prevas AB Stefan Wahlund IT-chef Västerås, 05/5 2009 50 min 

ProjectRunner HB Jonas Hed IT-chef Uppsala, 09/5 2009 60 min 

2.3.4 Analysarbetet 
Utifrån den egna framtagna undersökningsmodellen som är baserad på befintliga teorier 
analyserades det insamlade empiriska materialet. Undersökningsmodellen var också grunden 
till de intervjufrågor som ställdes under insamlingen av det empiriska materialet. 
Analysarbetet skedde i två steg och det första steget innebar att varje företag analyserades var 
för sig. I det andra steget analyserades om det fanns likheter eller olikheter mellan företagen. 
Uppsatsens slutsatser togs fram genom de likheter eller olikheter som fanns mellan företagen. 

2.4 Metod- och källkritik 
Internet kan vara ett effektivt verktyg att hitta snabb och användbar information men då all 
information därifrån inte är pålitlig gäller det att kunna avgöra detta (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Därför begränsades Internetanvändningen till sökning av artiklar 
och böcker via Mälardalens högskolas biblioteks hemsida som vi anser länkar till pålitliga 
databaser och tidsskrifter. Utöver det har Internet också använts för hitta information om 
lämpliga företag att intervjua, dock kan den information anses vara inte helt pålitligt då 
företagen kan ge en mer positiv bild av företagen än vad det i verkligheten är. 

Att använda sig utav sitt privata kontaktnät för att hitta företag att intervjua har både för- och 
nackdelar. En fördel kan vara att det är enklare att övertala företag att medverka i studien när 
privata kontakter finns i företaget, vilket kan leda till studiens trovärdighet rubbas i negativ 
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riktning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Utöver trovärdigheten kan forskarens 
objektivitet påverkas genom att forskaren har en privat relation till den som intervjuas (Ibid.) 
För att minska objektivitetsrisken har intervjun skett med en person i företaget som är utanför 
det privata kontaktnätet. 

Det genomfördes bara en intervju per företag, då det bedömdes att informationen från detta 
tillfälle var tillräcklig för denna studie. Om studien skulle behandlat en mer detaljerad bild av 
inköpsprocessen hade det dock behövts fler intervjuer på företagen. I och med att studien mer 
var tänkt att titta på en översiktlig bild behövdes alltså inte fler intervjuer genomföras. 

2.5 Reliabilitet och validitet 
För att undersökningen ska få en så hög reliabilitet alltså så hög trovärdighet som möjligt har 
utformningen av intervjufrågor följt de riktlinjer som Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
har formulerat över hur en lyckad intervju bör gå till. Ett exempel är att det tydligt har 
förklaras för respondenten om vilket syfte studien har och intervjun har börjat med lite 
enklare faktafrågor samt att frågorna inte ska vara av ledande karaktär. Vi förberedde ett antal 
frågor som vi använde vid intervjutillfällena för att minska att frågorna skulle glömmas bort 
under själva intervjun. De förbereda frågor var också ett hjälpmedel för att intervjutiden 
skulle användas maximalt. Dessutom har noggranna anteckningar och intervjuinspelningar 
använts för att minska risken för att felaktig information skulle förekomma. För att ytterligare 
höja studiens reliabilitet har vi granskat de teoriska referenser som förekommer i studien. 

För att mätinstrumentet ska ha en hög validitet, enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) 
definieras det som mätinstrumentets förmåga att mäta det som var avsikten att den skulle 
mäta, har arbetet utgått från en skiss över hur en inköpsprocess ser ut. Skissen är studiens 
undersökningsmodell som visas i figur 2, vilken har legat grund för intervjufrågorna som 
ställs till respondenterna för denna studie. Därmed har mätinstrumentets förmåga med hög 
sannolikhet mät det som den avsåg att mäta, därmed en har mätinstrumentet som använts i 
denna studie en hög validitet. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras de olika delarna som inköpsprocessen kan bestå av. Först 
diskuteras grunder till beslut tas därefter beskrivs vilka mål och krav företag har på blivande 
IT-lösning. Sedan diskuteras vilka val ett företag ställs inför vid valet av IT-lösning, där ingår 
bland annat företagets värdering av sin nuvarande IT-lösning. Slutligen avslutas kapitlet med 
en egen framtagen undersökningsmodell som baseras på de teorier som presenteras i kapitlet. 

3.1 Beslut och beslutsnivå 
För att företaget ska kunna förverkliga IT:s nyttopotential måste de ändra organisationen och 
dess arbetsätt. För att det ska kunna uppstå någon effekt av en IT-lösning behövs det en 
effektiv kommunikation mellan företagets IT-ansvarige och ekonomer när företagets syn på 
IT utvecklas. (Nilsson & Olve, 2006) Informationens och kommunikationsmöjligheter är 
betydligt viktigare än själva tekniken, dock har tekniken radikalt förändrat förutsättningar 
under första delen av 1990-talet (Olve, 1994). 

Investeringar i IT är en betydande del av företags utgifter och då IT skapar möjlighet till ett 
ökat affärsvärde genom en investering blir detta också intressant för både forskare och 
praktiker. Investeringen kan ske i tre huvudområden, vilka är hårdvara, mjukvara samt 
kunskap hos till exempel företagets personal. Effekten av investeringen är olika för de olika 
områdena. (Kang et al., 2008) Under 1990-talet bytte företagens IT-investeringar fokus från 
att ha varit att hantera den interna effektiviteten till att hantera den externa effektiviteten. Med 
att hantera den externa effektiviteten menas att investeringarna ska hantera företagets 
kommunikation med omvärlden så effektivt som möjligt. (Falk & Olve, 1996) 

En IT-investering kan delas in i fyra olika roller som den kan ha inom ett företag. Den första 
har en mindre påverkan på affärsverksamheten och strategin i företaget. Oftast är målen med 
denna typ av investeringar att göra lokala förbättringar och spara in på kostnader. Den andra 
är designad för att minska kostnader och förbättra kärnverksamheten. Dessa investeringars 
mål är till exempel att ge företaget kostnads- och kvalitetsfördelar. Den tredje är designad för 
att utnyttja nya framväxande strategiska möjligheter. Den fjärde och sista rollen är direkt 
kopplade till kärnverksamheten och kärnstrategin i företaget. Det är mer vanligt att dessa IT-
investeringar tas om hand om av de högre nivåerna i företaget. (Applegate et al., 2007) En 
investering föregås av beslut av något slag, vilka fattas i företagets alla delar. Där besluten 
kan beröra nya produkter, ny teknologi eller vilken prisstrategi som företaget ska använda sig 
utav. Andra beslut kan vara av organisatorisk karaktär så som var företagets avdelningar ska 
vara placerade geografiskt eller att företaget ska omstruktureras eller liknade. Samma princip 
gäller för beslut kring hur många semestervikarier som företaget ska ha eller när datorer ska 
köpas in till företaget. Processen för beslut är specialiserad till tre nivåer hos de flesta 
traditionella företag. Där högsta ledningen har fokus på strategiska beslut, medan 
mellanchefer har fokus på beslut som berör inre struktur och samordning mellan företagets 
avdelningar. Den sista nivån fattar beslut om vardagliga aktiviteter inom deras enheter. 
Besluten i dessa olika nivåer har olika mål och krav att följa. (Hatch, 2002) 

3.2 Mål och krav 
Syfet med IT-lösningarna har skiftat från att ursprungligen bara sänka företagets kostnader 
och effektivisera företaget till att större andelen av inköpen är tänkta att öka företagets 
intäkter.  Företag fokuserar mindre på administrativa stödsystem och mer på system som ger 
möjligheter att använda informationen samt analysera materialet för att ge beslutsfattarna ett 
så bra underlag som möjligt för att styra verksamheten. Informationen avses som ett 
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avgörande konkurrensmedel och verksamhetens informationsförsörjning har övergått till att 
vara en kritisk faktor för framgång för företag. (Falk & Olve, 1996) 

Användare och IT-specialister har olika prioriteringar och olika perspektiv. Ingen av dem kan 
sägas ha rätt eller fel, det är svårt att sia om vad IT kan göra för ett företag och därför är det 
ingen av dem som har mer eller mindre rätt. Användare fokuserar ofta på att tillfredsställa de 
kortsiktliga behoven och löser dagens problem, vilket får konsekvenser för de långsiktliga 
behoven. Om däremot IT-avdelningen eller användare dominerar vid beslutsfattandet leder 
det till att vissa delar prioriteras medan andra delar prioriteras bort, vilket inte är bra för 
företagets framgång då de behöver att alla delar fungerar bra. En balans mellan dessa ger 
däremot att risken minskas för att någon viktig del i företaget glöms bort. Men att balansera 
dessa kan vara svårt och det är flera faktorer som spelar in så som företagskulturen, den 
potential IT har till att ge strategisk fördel och även hur pass kritiska vissa kortsiktliga 
problem är. (Applegate et al., 2007) 

Processen för att utforma kraven för en blivande IT-lösning består utav ett antal mindre 
delprocesser och dessa är att samla in, strukturera upp informationen, prioritera vilka som ska 
genomföras, dokumentera, kvalitetssäkra och förvalta. I första delprocessen, samla in, består 
arbetet utav att fastställa syfte och mål med inköpet. I sin tur bestäms inköpets omfattning, 
dess avgränsning och även dess målgrupp. Den andra delprocessen, strukturera, är en process 
som pågår hela tiden och syftet med den är att skapa en struktur av informationen som lätt går 
att överblicka och administrera. Den tredje processen, prioritera, har syftet att identifiera de 
krav som ger mest värde tillbaka till företaget för de investerade pengarna. Utöver det ska 
processen även identifiera krav som förknippas med störst risk utav kraven. Den slutgiltiga 
prioriteringen av de kraven som påträffas görs i samråd mellan beställare och leverantör. Den 
fjärde processen, dokumentera, skapar underlag för alla framtida utvecklingsaktiviteter och 
dokumentationen kan ses som ett formellt avtal mellan beställare och leverantör. Den näst 
sista processen, kvalitetssäkra, är en aktivitet som ständigt återkommer och inte något som 
bara sker i slutet av utvecklingen. Därför att den har som syfte att säkerställa att det är rätt 
krav som blir dokumenterade. Det innebär granskning av kravdokument samt utveckling av 
prototyper. Processen förvalta har till syftet att hantera ändringar i kraven på ett strukturerat 
sätt så att om kraven ändras dagligen blir risken för att någonting går fel betydligt större än 
om kraven inte ändras under en tidsperiod. (Eriksson, 2007) 

Processen för att utforma kraven genomförs inte utav en person utan utav ett antal personer 
både från beställaren och från leverantören. Där personerna har olika roller i arbetet, vilka på 
beställarens sida består utav rollerna användare, chefer och en referensgrupp. På 
leverantörssidan består det utav ett antal utvecklare. Flödet mellan aktörerna under arbetets 
gång illustreras visuellt i figur 1. (Ibid.) 
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Figur 1 – 
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Den andra är investeringar som framförallt består utav kompetensutveckling av berörd 
personal. (Persson & Nilsson, 2001) 

3.3.1 Val av IT-lösning 
En IT-lösning kan ge stöd till ett flertal olika användare till att samordna olika händelser på ett 
organiserat sätt. Med andra ord är en IT-lösning ett medel för att ge stöd till förhandlingar av 
olika slag, processer och projekt i samband med diskussioner om elektroniska affärer. Företag 
står inför ett val mellan två olika grupper av lösningar och alternativen är att utveckla en 
lösning själv eller köpa in en färdig lösning (standardsystem). (Merlin, 2002) 

Att utveckla en IT-lösning själv kan vara ett alternativ om företaget inte behöver någon 
avancerad IT-lösning för att uträtta företagets informationsbehandling. Grunden i en IT-
lösning är att behandla någon form av information i företaget, där IT-lösningen kan anses som 
en automatiserad lösning för att stödja företagets informationsbehandling. (Ibid.) Dagens IT-
utveckling med tillförlitliga nätverk har gjort att företag gått ifrån att skapa egna IT-lösningar 
på problem själva till att köpa in standardiserade lösningar från leverantörer som är 
specialiserade inom det området. (Applegate et al., 2007) 

Begreppet standardsystem används med flera olika betydelser. Därmed är det av värde att 
förklara begreppet mer noggrant. (Nilsson, 1991) Ett standardsystem är en färdig mjukvara 
som efter en viss anpassning kan användas i ett företags verksamhet, alltså kan 
standardsystem betraktas som en paketerad systemlösning (Nilsson, 1991; Merlin, 2002; 
Nilsson & Olve, 2006). Ett standardsystem innehåller ett eller flera sammanhängande 
delsystem med mjukvara och information. Systemet har karaktären av ett automatiserat 
informationssystem (Nilsson, 1991). Standardsystem har under en lång tid använts som ett 
mer avancerade verktyg för att organisationer ska kunna effektivisera sin affärsverksamhet. 
Oftast implementeras standardsystem i miljöer där det nuvarande informationssystemet är 
oordnat och där det pågår allt för mycket samtidigt. (Goldkuhl & Nilsson, 2006) Anskaffning 
av ett standardsystem ger inte automatiskt ett användbart stöd för verksamheten utan det finns 
ett antal fallgropar med standardsystem vilka kan delas in i tre grupper vilka är förhastade 
beslut, stort anpassningsbehov och leverantörsberoende. I gruppen förhastade beslut ingår 
beslut där beslutet sker allt för snabbt och spontant utan att företaget har analyserat vad 
organisationen behöver. (Nilsson, 1991) Här görs valen mer på känn och inte med hänsyn till 
vad organisationen behöver (Goldkuhl & Nilsson, 2006). I gruppen stort anpassningsbehov 
ingår standardsystem där det krävs stora förändringar i systemet alternativt i organisationen 
för att systemet ska passa organisationen. Vilket i regel medför höga anpassningskostnader 
och att dessa blir flera gånger större än inköpskostanden för systemet. I den sista gruppen, 
leverantörsberoende, skapar företaget ett beroende av leverantörens förmåga att ge service 
och support av produkten. Detta på grund utav att kunskapen om systemets interna 
uppbyggnad finns hos leverantören som utvecklat standardsystemet. Följden kan bli att det 
efter ett tag är svårt eller rent ut sagt omöjligt att byta till en annan leverantörs system. 
(Nilsson, 1991) 

Arbetet vid inköp av standardsystem karakteriseras av jämförelser mellan företagets 
verksamhetsbeskrivning och leverantörens standardsystemsbeskrivning. Jämförelsen leder 
slutligen till en beskrivning som belyser både likheter och skillnaden mellan dem. (Ibid.) En 
standardiserad IT-lösning ger stora möjligheter för företagen att samarbeta med andra företag. 
Vilket skulle innebära att företagen kan fokusera på deras kärnkompetens och överlåta det 
andra till andra företag. Det flesta företag skulle vinna ekonomisk på detta därför att de inte 
behöver ägna sig åt sådant som inte är företagets kärnkompetens. Därmed har valet av IT-
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leverantörer stor betydelse på företagets ekonomiska situation på lite längre sikt. (Applegate 
et al., 2007) 

3.3.2 Val av leverantör 
De flesta företag anser att det är viktigt med bra relationer med pålitliga leverantörer, där 
samarbetet mellan företaget och leverantören ger fördelar till båda parter och att dessa är 
nöjda med samarbetet. De vill ha en nära produktiv relation till sina leverantörer samtidigt 
som de vill förhindra att de blir allt för beroende av dessa. Om ett företag begränsar sig till 
enbart en leverantör kan det leda till en mer värdefull och närmare relation med både 
skalfördelar och lägre inköpspriser. Om det är en bra relation kan denna även stimulera 
inlärningen och kunskapsutbytet mellan leverantören och företaget. (Hedman & Kalling, 
2002) En av nyckelfaktorerna i arbetet med att hitta pålitliga leverantörer är att arbetet sker 
över företagens gränser (Jang et al., 2009). Men det finns många nackdelar med att bara ha en 
leverantör t.ex. blir det både dyrare och svårare att byta leverantör med tiden och inlärningen 
kan till och med hejdas av saknaden av mångfalden i leverantörens utbud.  Det kan även vara 
riskfyllt att lägga alla sina inköp som de är beroende av för sin verksamhet hos en enda 
leverantör. En sådan leverantör kan med tiden komma att höja priserna då de vet att företaget 
inte kan upphöra sina inköp och har svårt att byta leverantör. (Hedman & Kalling, 2002) 

I en undersökning med hundra företag konstaterades det att 83 % föredrar avtal som sträcker 
sig under en längre period med leverantörer. De ansåg att en långsiktlig relation är 
fördelaktiga för båda parter, det ger mer pris- och utbudsstabilitet och leverantören hinner 
anpassa sig efter deras behov och företaget kan enklare se och utnyttja leverantörens styrka. 
De resterande 17 % som föredrar kortsiktliga avtal menar på att dessa erbjuder effektivitet och 
konkurrenskraft, ju längre ett avtal är desto mer kraft måste de lägga ner på avtalen då många 
fler förhållanden måste analyseras, förhandlas och komma överens om. Om ett företag inte 
tänker lägga ner någon tid på avtalshanteringen är det bättre de håller sig till kortsiktliga avtal. 
(Kanter, 2008) 

Då det ofta kan röra sig om en stor summa pengar som går till inköp varje år kan det vara 
väldigt gynnsamt att välja de leverantörer som agerar på ett sådant sätt som hjälper dem att 
sänka sina kostnader. Generellt kan arbetet att reducera sina kostnader genom leverantörer 
delas in i två kategorier. I den första kategorin låter företaget leverantörerna lämna bud och på 
så sätt tävla mot varandra i ett försök att driva ner kostnaderna. Här fokuserar företaget på att 
driva ner priserna. I den andra kategorin arbetar företaget och leverantören istället 
tillsammans för att sänka anskaffnings- och processkostnaderna. Här försöker företaget driva 
ner kostnaderna runt själva utbytet av varan. (Cannon & Homburg, 2001) Att bygga relationer 
med sina leverantörer och ha informella inköp med denna har stor betydelse. Om detta sker 
med någon form av kontrakt med leverantören samt ha en designad IT-infrastruktur och ett 
affärssystemtänkande kan båda parter vinna ekonomiskt och kunskapsmässigt med deras 
relation. (Muhanna & Stoel, 2009) 

Kvaliteten på leverantörens vara kan även påverka företagets kostnader. Ett företag som köper 
lågkvalitetsprodukter kan ha högre produktionskostnader till följd av omarbetning, dötid eller 
att det visar sig att de inte kan använda produkten. Men att investera i en hög kvalitet kan ofta 
vara kostsamt vid själva inköpet, men får då högre hållbarhet och andra produktattribut som 
kan uppskattas av företaget. (Cannon & Homburg, 2001) 

Som en kund är grundbeteendet att vilja maximera kvaliteten i relation till priset och vilja 
minska priset och/eller öka kvaliteten och servicen. En kund tenderar ha större köpkraft t.ex. 
när de köper en större del av leverantörens säljvolym eller när kostnaden av den köpta 
volymen representerar en stor del av köparens totala kostnader för inköp. Även när produkten 
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är standardiserad eller när det inte kostar så mycket att byta leverantör. I och med detta finns 
det många faktorer ett företag kan tänka på då de förhandlar fram vilken leverantör de ska 
välja och vilka priser som ska gälla. (Hedman & Kalling, 2002) 

3.4 Organisationsanpassning och implementering 
Forskare har en stor utmaning att ur ett teoriskt perspektiv beskriva en organisations-
förändring, därför att varje organisationsförändring är unik och därmed kan inte ett normativt 
ramverk med olika fält skapas. De identifierade olika förutsättningar gällande både vad som 
menas med att hantera organisationsförändringen och det naturliga resultatet av förändringen. 
Utifrån dessa förutsättningar har de hittat sex olika områden av hantering av organisatorisk 
förändring och dessa är styrning, navigering, omsorgstagande, coachning, tolkning och 
uppdrivning. Områdena kan delas in i de två grupperna kontrollerande samt formande. Den 
kontrollerande gruppen består av styrning, navigering och omsorgstagande. Området 
navigering är hjärtat för hela management aktiviteten. Medan styrning är det område som 
vägleder organisationen i rätt riktning. Det omsorgstagande området förvaltar organisationen. 
Den formande gruppen består av områdena coachning, tolkning och uppdrivning, som alla 
handlar om förändringar. I området coachning behandlas riktlinjer för vilken riktning som en 
organisations kapacitet ska ha på flera områden. I området tolkning behandlas 
förändringschefernas förmåga att skapa värde för andra medlemmar av organisationen. I det 
sista området, uppdrivning, behandlas små förändringar som har stor påverkan på 
organisationen och chefernas oförmåga att kontrollera effekterna av förändringarna. (Palmer 
& Dunford, 2008) 

Ett ytterligare alternativ till att anpassa organisationen är att genomföra utbildning för att 
förbättra personalens kompetens. Dessa insatser sker i anslutning till att IT-lösning 
implementeras i organisationen. Kunskapshantering spelar en viktig roll i organisationens 
kundstödprocess samt problem- och incidenthantering. Det arbete processen vid 
kunskapshantering består av är att identifiera, skapa, lagra samt dela och använda kunskapen. 
(Jäntti et al., 2009) 

3.5 Problem 
I företagsexemplet som diskuteras i det inledande kapitlet där ett företag investerade i en IT-
lösning för att möjliggöra försäljning över Internet, går det att urskilja ett antal problem och 
misstag igenom hela inköpsprocessen. Det första misstaget de gjorde var att låta en 
konsultfirma genomföra analysen för att ta reda på om det var lämpligt för företaget att köpa 
in IT-lösningen, då det visade sig att deras analys inte stämde överens med verkligheten. 
Sedan när de valde leverantören grundade de beslutet på att just den leverantören hade en helt 
ny lösning, de vägde inte in alla andra viktiga delar vid detta beslut. De lät även leverantören 
skriva kravspecifikationen, vilket ledde till att företaget och slutanvändarna inte var med vid 
framtagandet av kraven. IT-avdelningen kontaktades inte förens IT-lösning skulle föras in i 
företaget. Vilket ledde till problem då IT-avdelningen inte var beredda på IT-lösningen och 
därför inte kunde hantera denna på ett bra sätt och ge support, de hade utöver detta inga 
resurser till att utbilda IT-avdelningen. Andra problem som dessa misstag igenom inköps 
processen ledde fram till var att den IT-lösning de fick inte var den som de hade förväntat sig 
och de fick därför köpa en ny IT-lösning. Alla dessa problem ledde även till att inköpet blev 
betydligt dyrare än vad de planerat. (Haverblad, 2006) 
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Vissa problem i verksamhetens informationssystem kan orsakas av djupare problem i 
organisationen där ett nytt informationssystem inte är vad organisationens behöver för att öka 
produktiviteten i organisationen (Goldkuhl & Nilsson, 2006). Den ekonomiska effekten av IT-
investeringar är osäkra och svårbedömda jämfört med andra typer av investeringar eftersom 
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IT-investeringar genomförs för att kunna bedriva en verksamhet och göra affärer. Medan 
andra typer bedöms efter de konsekvenser som de ger företagets framtida betalningar. 
Grunden till problematiken är helt enkelt att det inte är möjligt att förutse framtiden genom att 
affärsmän och IT-experter inte kan ge något besked till ekonomerna. Därmed har ekonomerna 
ingen möjlighet att kalkylera de effekter som investeringar kan ge. (Olve, 1994)  

Inför själva beslutet om att investera i en IT-lösning behöver företaget beakta eventuella dolda 
kostnader som en IT-lösning kan ge företaget. Det kan handla om kostnader för att förändra 
organisationen eller utbilda organisationens personal för att utnyttja IT-lösningens potential 
att ge nytta åt företaget. Det händer att företag glömmer att kalkylera för dessa dolda 
kostnader så att investeringen fördyras vilket kan leda till att förtjänsten som IT-lösningen 
skulle ge försvinner på grund av de dolda kostnaderna. Företag har vid begränsad erfarenhet 
en svag förmåga att i detalj föreställa sig hur IT-lösningens slutresultat kan se ut. Det är svårt 
att specificera kraven för en IT-lösning och till detta krävs det en bättre kommunikation 
mellan beställare och IT-avdelning. I kommunikationen ingår att ha ett gemensamt språk så 
att båda parter förstår varandra. Detta problem att det är svårt att specificera vad företaget 
beställer är en viktig faktor till att inköpet blir dyrare än beräknat. En lösning är en bättre 
kommunikation mellan beställare och utförare. För att undvika vissa problem genom 
inköpsprocessen är det viktigt med ett gemenamt språk för kommunikation mellan IT-
avdelningen och den övriga organisationen i företaget. (Falk och Olve, 1996) 

3.6 Undersökningsmodell 
Utifrån ovanstående teori har vi tagit fram en undersökningsmodell (se figur 2) med de steg 
som en organisation kan gå igenom vid inköp av IT och de problem som kan tänkas uppstå 
igenom denna process 

När ett beslut om inköp av IT ska göras måste det först tas hänsyn till vilken nivå inom 
företaget beslutet ska tas. Är det ett beslut som är utav en så pass vikt att ledningen ska ta 
beslutet eller hamnar beslutet hos mellancheferna eller är det begränsat så att beslutet kan tas 
lokalt. När beslutsnivån är fastställd är det dags att arbeta fram de mål och krav företaget har 
på IT-investeringen. I samband med arbetet med att ta fram mål och krav ska företaget göra 
ett urval där de tar fram olika alternativ av IT-lösningar som de behöver värdera på något sätt 
för att kunna välja mellan dem. Här ska det även bestämmas om de ska satsa på en 
standardiserad lösning eller en egenutvecklad lösning. I hela denna process kommer mål och 
krav bearbetas och till slut har de fått fram precisa mål och krav och den IT-lösning som de 
värderat fram som lämpligast. Om de beslutar sig för en egenutvecklad lösning får de 
ytterligare gå tillbaka och utarbeta mål och krav för hur dessa ska skapas. Väljer de att inte 
utveckla lösningen själv är det dags att välja ut en lämplig leverantör och ta fram tydliga avtal 
och kravspecificeringar så båda parter vet vad som gäller och vilka förväntningar de ska 
uppfylla. Företaget ska även se till att företaget är beredd på den nya IT lösningen. Inför 
implementeringsarbetet kan de behöva anpassa organisatoriska strukturen i företaget och 
utbilda personal. Detta för att det inte ska bli så som vi kunde se i det inled ande exemplet där 
företaget inte alls var beredd på den nya IT-lösningen. 

Två av delarna i undersökningsmodellen är streckade vilket innebär att dessa inte behandlas 
så ingående i denna studie. Den första delen, utveckla, är själva processen där företaget 
utvecklar och bygger sin egen IT-lösning och då inte köper in någon IT-lösning. I denna 
studie kommer det inte bli mer ingående än att vi konstaterar om företagen som ingår i 
undersökningen utvecklar själva eller om de köper in alla IT-lösningar. Den andra delen som 
är streckad är implementering vilket inte kommer behandlas mer än att den nämns i samband 
med organisationsanpassningen och även problem som kan förekomma i samband med denna. 
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Figur 2 – Egenutvecklad undersökningsmodell över en organisations IT-inköpsprocess 

 

Med denna undersökningsmodell som grund för denna studies intervjufrågor och analys går vi 
nu över till att pressentera de företag som ingått i studien. 
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4 Studien av de tre företagen och inledande analys 
I detta kapitel presenteras de utvalda företagen och personerna vi har intervjuat. Därefter ges 
en beskrivning av företagens verksamhet utifrån undersökningsmodellens olika delar. För 
varje företag avslutas det empiriska avsnittet med en beskrivning av de problem som 
företagen uppmärksammat under sina inköpsprocesser. Varje företag avslutas med en analys 
över företagets inköpsprocess utifrån undersökningsmodellen. 

4.1 Know IT Dalarna AB 
I detta avsnitt är allt av det empiriska materialet hämtat från intervjun med Bo-Göran 
Perlström som är verkställande direktör för Know IT Dalarna AB. 

4.1.1 Företagspresentation 
Know IT AB består av 1250 anställda där ungefär 1000 av dessa är i Sverige och resten är i 
Estland, Norge, Kina och USA. På Know IT Dalarna är de 53 personer. Know IT är ett 
renodlat IT-konsultföretag som tillhandahåller tjänster. De gör så kallade lösningsleveranser 
det vill säga att de för ett fast pris utför ett uppdrag eller arbetar med ett företags egna 
systemlösningar eller hyr ut olika kompetenser till företag. Verksamheten bedrivs antingen i 
kundens lokaler eller i sina egna lokaler. För hårddra det hela så håller de på med 
projektledning och systemutveckling. Know IT koncernen omsätter ungefär 1.3 miljarder där 
nästan allt är relaterat till försäljning av IT-tjänster. 

4.1.1.1 Presentation av Bo-Göran Perlström 
Perlström har ett förflutet som konsult och har suttit som inköpare av både hård och mjuk IT. 
Han sitter som enhetschef på Know IT Dalarna och hans formella roll är verkställande 
direktör, vilket innebär att han är ansvarig för det lokala bolaget. Hans arbetsuppgifter är 
administrativa sysslor som har att göra med ekonomiska frågor som till exempel redovisning, 
fakturering och löner. Den resterade tiden jobbar han med kunder, försäljning och 
marknadsföring. Han har även rollen som IT-chef där han har hand om inköp och förvaltar 
den tekniska infrastrukturen. 

4.1.2 Beslutsnivån 
Know IT är en decentraliserad organisation där det finns en koncernledning, men den lägger 
sig inte i investeringarna utan Perlström får en budget som han själv styr över. Organisationen 
är uppdelad i olika bolag så som Know IT Dalarna och varje bolag har då en egen budget så 
det är ingen utanför bolaget som lägger sig i vilka investeringar varje bolag gör. Det finns 
vissa delegeringsordningar då styrelsen ska involveras i investeringsbeslut, till exempel om 
det rör sig om en investering på flera hundratusen, detta för att inget bolag ska förköpa sig. 
Vid mindre inköp t.ex. förbrukningsmaterial så är dessa inköp delegerade till den som 
ansvarar för det området som då inte behöver fråga om lov vid varje inköp, däremot om det är 
ett större inköp som en stor skrivare ska Perlström vara med vid beslutet.  

4.1.3 Mål och krav 
All verksamhet är baserad på IT och de har en väldigt hög grad automatisering i sina 
processer och det görs nästan ingenting utan någon form av IT-stöd. I första skedet av 
inköpsprocessen görs en kravställan, alltså någon gör en önskan om en sak de vill ha. Är det 
en liten sak kan personen gå ut och köpa det själv. Om t.ex. Perlström vill ha en udda dator 
kollar han på vilken av deras leverantörer som kan leverera denna till bästa pris utifrån de 
fastställda kraven och sedan köper han den. Är det däremot en produkt som de vill ha en 
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större volym av så vill de mer ha standardiserade krav för att sedan gå ut till leverantörer med 
avsikten att upphandla produkten och kan då få ett bra pris. De förhandlar om priset och 
därefter beställer de produkten.  

Vid inköp av verksamhetssystem t.ex. ekonomisystem tittar de på funktionalitet och pris och 
leverantörens stabilitet. De kollar på rena hygienfaktorer 1  så som finansiering, logistik, 
självservice system där de kan beställa på webben, om de har paketering, om de får en 
personlig kontaktman i övrigt är det priset de går på. Nu för tiden är det inte så svårt att köpa 
in datorer, de har bara en livslängd på tre år och det finns många olika leverantörer som 
konkurrerar så där tar de bara den som de tycker har bäst pris eller den prestanda de vill ha. 
Vid inköp av hårdvara är det vissa kvalitativa faktorer och hygienfaktorer som ska uppfyllas 
sedan är det priset som avgör.  

När de ska ta fram kraven på en IT-lösning gör de en kravuppfångst ute i verksamheten. 
Denna brukar skötas av Perlström, ytterligare en kollega och några stycken från den interna 
IT-avdelningen. Vid behov har Perlström även möjlighet att ta upp och diskuterar IT-
lösningens krav i koncernens IT-råd.  

4.1.4 Urval 
När de ska köpa in en IT-lösning kollar de av att ett antal hygienfaktorer uppfylls, så som 
leverans, logistik, kontaktperson och finansiering. När dessa är uppfyllda är det bara priset 
som avgör vilken IT-lösning de ska välja. Däremot om det är funktioner så som 
verksamhetsstödjande system är det inte priset som styr utan då tittar de mycket på vilken 
nytta investeringen kommer ge dem. T.ex. köper de inte in ett system för 1000 kr om det 
resulterar i att de får göra hälften manuellt utan köper då hellre ett system som kostar en 
miljon som är värdeskapande och ger en stör nytta. Vid dessa köp är det större krav på 
upphandling. Vid köp av varor så som datorer är det inte mer än så att den ska fungera och 
göra det den är tänkt till, någon mer nytta än så ger den inte. De verksamhetsstödjande IT-
funktionerna väljs utifrån de prioriteringar de gör i koncernen, där de kollar på vilken nytta de 
ger.  

4.1.4.1 Val av IT-lösning 
Det egna IT stödet som Know IT Dalarna använder köper de in t.ex. lägger de inte tid på att 
göra ett eget ekonomisystem eftersom det kostar väldigt mycket att utveckla systemet och så 
anser de att det är bättre att köpa in det av dem som är inriktade på det området. 

4.1.4.2 Val av leverantör 
Know IT Dalarna försöker hålla sig till två leverantörer som de känner och som de kan göra 
bra affärer med. De strävar efter att få ner antalet leverantörer, ju mer de köper från en och 
samma leverantör desto bättre pris kan de få. Perlström säger att det gynnar både dem och 
leverantören att få detta nära samarbete, leverantörerna kan lova dem ett bra pris och blir då 
lovade att de kommer få sälja större volymer till dem.  

Vid enskilda leveranser skriver de avtal med leverantören. De använder sig av standardavtal 
för IT-företag och avtal som de själva tagit fram. I dessa avtal skrivs det vad som ska 
levereras och detta avtal är oftast kopplat till någon form av underhållavtal med t.ex. framtida 
ny funktioner och support. Dessa avtal ska se till att de behov Know IT Dalarna har ska 
uppfyllas.  

16 

                                                 
1 En hygienfaktor har att göra med arbetssituationen på ett företag, dessa faktorer måsta vara uppfyllda för att 
den anställde inte ska bli missnöjd och känna sig otillfredsställd i sitt arbete (Andersson, 1994). 

 



 

4.1.5 Organisationsanpassning och implementering 
Företaget har en upphandlingsgrupp som tar hand om upphandlingarna och tar även in de som 
är kompetenta inom området på företaget, är det något som de inte är kompetenta på så tar de 
in externa experter. Vid förhandlingen om en IT-lösning pratar de som har hand om 
förhandlingen med personalen och ger dem möjlighet att komma med krav och önskemål och 
de informerar även dem under upphandlingens gång. Men under upphandlingen är det mycket 
sekretess då det kan röra sig om en affärsuppgörelse som rör väldigt stora summor. Efter 
avtalet slutits går de ut med information och utbildning till den berörda personalen. Detta med 
utbildning är något som Perlström menar brukar vara nått som företag ofta kan slarva med 
vilket då ger att de inte får den nytta och värde som de annars kunde få.  

Know IT Dalarna gör sällan några genomgripande förändringar, byter de ut något centralt i 
infrastrukturen så försöker de minimera stilleståndstiden då varje stillastående minut är 
kostsam. Därför görs dessa implementeringar på kvällstid eller helger då det är mycket 
billigare att betala övertid än att får stillestånd i verksamheten. 

4.1.6 Problem 
Ett vanligt förekommande problem är att det inte görs en tillräckligt bra kravanalys, att de inte 
görs tillräckligt brett eller att de har för dålig kravbild. Terminologin mellan leverantörer och 
företaget kan även ställa till problem. Olika branscher har sitt eget språk och det kan resultera 
i att de tror att de ska få en sak men sen visar det sig att det inte var det som leverantören 
menade. 

Ett annat problem Perlström nämner är att det ibland kan hända att de vid kravställan 
använder sig av subjektiv utvärderings kriterier, t.ex. att systemet ska vara ”bra” vilket 
leverantören naturligtvis säger att systemet är. Ett annat problem kan vara tidspress att ett 
avtal är på väg att gå ut och de måste förnya eller skaffa ett annat system, då kan ett beslut 
fattas alldeles för snabbt. Vid leverans kan det även visa sig att det blivit missförstånd och att 
det de beställt inte är det som levereras. Ytterligare ett problem kan vara bristande utbildning. 

4.2 Analys av Know IT Dalarna AB 
I detta delavsnitt utförs en analys över Know IT Dalarna inköpsprocess av IT. 

4.2.1 Beslutsnivå 
Genom att Know IT är en decentraliserad organisation tas besluten i organisationen på flera 
olika nivåer beroende av inköpets storlek. Vid mindre investeringar kan det röra sig om 
förbrukningsvaror, då tas besluten vid respektive enhet som har ansvaret för det området. Vid 
större investeringar tas besluten högre upp i organisationen. Vilket stämmer överens med 
Hatch (2002) tre beslutsnivåer, där de strategiska besluten tas av högsta ledningen i 
organisationen. Besluten rörande företagets inre struktur tas utav mellanchefer och de beslut 
som berör den dagliga verksamheten tas av respektive enhet. Samtidigt stämmer det med 
Kang et al. (2008) resonemang om att en investering sker inom tre områden där hårdvara är 
ett av områdena. 

4.2.2 Mål och krav 
All verksamhet hos Know IT är baserad på IT vilket gör att Know IT har en hög grad av 
automatiserade processer i företaget. Därmed behöver företaget ha tydliga riktlinjer kring 
vilka mål och krav som de ställer på en investering. Detta görs genom den kommunikation 
som sker i företaget. Vilket stöds av Eriksson (2007) resonemang kring framtagandet av 
företagets krav på investeringen, när det gäller framtagandet av krav på IT-lösningen.  
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4.2.3 Urval 
När företaget väljer att köpa in en IT-lösning kollar de om IT-lösningen uppfyller ett antal 
hygienfaktorer. Om dessa faktorer är uppfyllda och IT-lösningen inte är ett verksamhets-
stödjande system är priset avgörande vilken IT-lösning de väljer. Om det är ett 
verksamhetsstödjande system tittar de mycket på vilken nytta systemet ger företaget. De 
verksamhetsstödjande IT-lösningarna väljs utifrån de prioriteringar som görs i Know IT 
koncernen där de tittar på vilken nytta lösningarna ger koncernen. Att analysera om en IT-
lösning passar in strategiskt i företaget stöds av Poniatowski & Wicher (2006) resonemang 
kring behovet att analysera en investerings effekt på företaget ur ett strategiskt perspektiv. 

4.2.3.1 Val av IT-lösning 
Det IT-stöd som Know IT själva använder köper de in, eftersom det kostar en del både 
ekonomiskt och tidsmässigt att utveckla IT-lösningen själv och de anser att det är bättre att 
köpa in IT-stödet från leverantörer som är inriktande på just det området. Att köpa in en IT-
lösning istället för att utveckla en IT-lösning stöds av Applegate et al. (2007) resonemang 
kring att dagens utveckling kräver att företaget köpa in en IT-lösning istället för att utveckla 
en IT-lösning. 

4.2.3.2 Val av leverantör 
När Know IT väljer leverantörer av deras IT strävar de efter att ha så få leverantörer som 
möjligt. Företaget kan få ett bättre pris om de beställer en större volym från en enskild 
leverantör, samtidigt kan de också få bättre villkor från leverantören. Vilket stämmer överens 
med vad Hedman och Kalling (2002) beskriver angående relationen till sina leverantörer. Att 
ha få leverantörer är ett långsiktligt arbete i företaget och enligt Kanter (2008) studie ger en 
långsiktlig relation fördelar för båda parter genom att en mer pris- och utbudsstabilitet 
utvecklas samt att leverantören har tid att anpassa sig efter deras behov. 

4.2.4 Organisationsanpassning och implementering 
Know IT har en upphandlingsgrupp vilken sköter företagets upphandlingar med sina 
leverantörer av IT. Dessutom tar gruppen hjälp av specialister inom området både inom och 
utom företaget. Personalen som har hand om förhandlingen med leverantören av en IT-
lösning pratar med övrig personal för att ge dem tillfälle att komma med både krav och 
önskemål samt ge dem information under förhandlingens gång. Enligt Palmer och Dunfords 
(2008) uppdelning av en organisationsförändring skulle Know IT mesta dels tillhöra 
kontrollerade gruppen, därför att Know IT redan har en stabil organisation, där 
organisationsförändringar sker i mindre utsträckning. 

4.2.5 Problem 
Ett vanligt förekommande problem som verkställande direktören i Know IT Dalarna ser är att 
det inte görs en tillfredsställande bra kravanalys. Därmed blir företagets kravspecifikation av 
dålig kvalitet som ger konsekvenser i att de mål som ges en investering inte uppfylls. Vilket 
stöds av Haverblad (2006) resonemang kring vilka problem som kan uppstå vid inköp av IT.  

Att leverantörens och företagets terminologi skiljer sig åt kan ställa till med problem för 
företaget. Dessutom att olika branscher har sitt eget språk skapar problem så som att företaget 
tror en sak medans leverantören menar något helt annat, vilket lätt leder till missförstånd 
mellan parterna. Detta stöds av Falk och Olve (1996) resonemang kring vilka problem som 
uppstå vad gäller kommunikation mellan parterna. Ett ytterligare problem som verkställande 
direktören i Know IT Dalarna nämner är att det ibland händer att kravspecifikationen 
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innehåller subjektiva utvärderingskriterier, ett exempel på sådant är att systemet ska vara bra, 
vilket betyder olika från person till person. Ett annat problem som nämns är att 
kravspecifikationen innehåller subjektiva utvärderingskriterier, vilket stöds Falk och Olve 
(1996) resonemang kring problem som kan uppstå kommunikation mellan parterna. 

4.3 Prevas AB 
I detta avsnitt är allt av det empiriska materialet hämtat från intervjun med Stefan Wahlund 
som är IT chef hos Prevas AB 

4.3.1 Företagspresentation 
Prevas AB har 560 anställda och verksamheten är uppdelad i två affärsområden. Det ena är 
industrisystem som levererar system och tjänster till framförallt den tillverkande industrin till 
exempel gör de system för märkning och spårbarhet vid elektroniktillverkning. Det andra 
affärsområdet är produktutveckling där de jobbar med inbyggd intelligens i olika produkter. 
Den sortens IT som Prevas mestadels köper in är sådan som ska underlätta, effektivisera och 
hjälpa till vid det dagliga arbetet. Exempel på IT de köper in kan vara datorer, servrar till 
deras serverhall, projektservrar och tjänster så som nätverk, telefoni och telefonväxlar.  

4.3.1.1 Presentation av Stefan Wahlund 
Wahlund är IT-chef och ansvarar för all intern IT och det handlar om allt ifrån inköp av 
datorer till att se till att de har ett fungerande företagsnätverk och sköter även drift av system 
och telefonin. Han är ansvarig över att se till att Prevas har bra avtal med de leverantörer som 
finns inom hans verksamhetsområde när det gäller inköp av datorer, telefon och 
nätverksoperatörer. Vid IT-inköp är han med vid initieringen, tar fram lösningar och tar in 
offerter från leverantörer.  

4.3.2 Beslutsnivån 
IT har en stor påverkan på deras affärsverksamhet då allt är uppbyggd runt IT, så att personal 
ska kunna logga in på sina datorer och jobba, komma åt deras affärssystem osv. Skulle 
nätverket eller en server sluta fungera kan inte personal utföra sitt arbete vilket snabbt skulle 
bli dyrt.  

Beroende på vilken slags investering det är och vilka belopp det rör sig om så är det olika 
instanser som ska ta besluten om investeringen ska göras eller inte. Är det IT-investeringar 
som kan ha en verksamhetshöjande effekt eller ge besparingar på sikt är det oftast 
ekonomichefen som tar dessa beslut. I andra fall är det ledningsgruppen som tar 
inköpsbesluten. Besluten om inköpen sker på olika nivåer inom företaget och det finns 
uppsatta regler inom vilka beloppsgränser som beslut får tas på en viss nivå. Det kan t.ex. vara 
Wahlund som tar beslutet eller hans närmsta chef, ledningsgruppen eller i vissa fall styrelsen. 
Vilken nivå beslutet hamnar på grundar sig i omfattningen av investeringen och dess kostnad.  

En av konsultcheferna i Västerås ansvarar för att personalen har rätt utrustning och det finns i 
hans budget att köpa in detta. Behöver han köpa in en dator så tar han kontakt med IT-
avdelningen och via deras partner så tar de då fram en offert på den specifikation som de fått, 
det är väldigt sällan de köper standarddatorer. Därefter får konsultchefen godkänna denna 
offert och då görs beställningen. Datorn levereras sedan till IT-avdelningen som ser till att den 
får rätt virusskydd och är anpassad för Prevas nätverk och när denna anpassning är klar 
skickas datorn till slutanvändaren.  

Vid större inköp ser processen lite annorlunda ut som exempel investerade Prevas i en backup 
lösning för några år sedan. Då satt de sig ner med leverantören och specificerade vad det är de 
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behöver ha så som vilken hårdvara, mjukvara och prestanda de behöver. De tog fram en offert 
som sedan presenterades för ledningsgruppen med tillhörande beskrivning till varför de ska 
göra denna investering. Vid just backup investeringen var anledningen att de inte klarade av 
att göra backup på all data som företaget genererar. 

4.3.3 Mål och krav 
Wahlund berättar att en inköpsprocess börjar med att det är någon form av behov som ska 
tillfredsställas. De gör då en behovsanalys där de får fram om investeringen är något som 
behövs. Den med bäst kompetens inom området på Prevas gör denna behovsanalys och tar 
även fram de kriterier som denna IT-lösning ska uppfylla. 

4.3.4 Urval 
Enligt Wahlund finns det oftast ett antal likvärdiga lösningar att välja på och då grundar sig 
valet mellan dessa i leverantörens förmåga att leverera och vilken typ av support de kan ge. 
De IT-lösningar som prioriteras är sådana som håller verksamheten igång så som centrala 
systemen, nätverk och telefoni.  

4.3.4.1 Val av IT-lösning 
De IT-stöd som de använder sig av i den dagliga verksamheten köper de in eftersom det inte 
är en del av deras kärnverksamhet och därför finns det andra företag som kan leverera detta 
bättre. Gamla misstag har visat att det oftast blir dyrare och krångligare att använda sig av 
egenutvecklade IT-lösningar. Även att det kan uppstå personberoende med egenutvecklade 
IT-lösningar, slutar den personen som utvecklade den så finns det ingen kvar som vet hur det 
fungerar. De har förr om åren haft vissa egenutvecklade system men dessa håller de på att 
arbeta bort.  

4.3.4.2 Val av leverantör 
Wahlund berättar att enligt många är priset på IT-lösningen jätte viktigt vid val av 
leverantörer vilket han håller med om men för honom är det inte den viktigaste komponenten. 
Han menar på att det oftast inte skiljer sig så mycket i pris mellan leverantörerna och då tittar 
de på andra värden så som vad de får vi för typ av service, vilken kontaktyta de har hos 
leverantören och hur de bemöter dem. Han anser att de sociala värdena är jätte viktiga och 
kringtjänster på de produkterna de köper. Det är viktigare att kunna få det stöd de behöver vid 
problem än att de får köpa till det absolut lägsta priset. I det stora hela handlar det mycket om 
förtroende för leverantören. När de väljer en leverantör grundar sig beslutet oftast på den 
servicegrad leverantören erbjuder, hur de uppfattar leverantören, om de har en bakomliggande 
logistik som gör att de kan leverera i tid, om det finns bra kontaktpersoner och hur prisbilden 
ser ut i förhållande till de övriga leverantörerna. Prevas strävar efter att få ner antalet 
leverantörer då de har väldigt många leverantörer, de håller just nu på och arbetar med detta 
då det kostar väldigt mycket att hålla många leverantörer igång. De vill ha pålitliga 
leverantörer som de kan ha långsiktiga stabila relationer med. 

Då de valt en leverantör görs det avtal om exempelvis priser och vilka inköpsvolymer de 
kommit överens om för att leverantörerna ska garantera detta pris. Ska det finnas service till 
inköpet ska det även skrivas avtal om detta. Oftast är det leverantören som har ett 
standardavtal som de använder, är det något som de vill ändra så får de förhandla om detta.  

20 

 



 

4.3.5 Organisationsanpassning och implementering 
Beroende på vilken slags IT-lösning de investerat i så varierar det i hur de informerar och 
blandar in organisationen och dess personal. Vid vissa investeringar behöver de inte göra 
någonting alls och vid andra så informerar de vad de kommer göra och vad det innebär för de 
anställda, vad personalen behöver göra för att det ska fungera. När situationen kräver det så 
ger de utbildningar som ibland sker i samarbete med leverantörerna.  

Deras ambition är att störa verksamheten så lite som möjligt och därför sker oftast större 
implementeringar på helger. Enligt Wahlund ska i princip IT-avdelningens arbete inte märkas 
utan allt förväntas bara fungera.  

4.3.6 Problem 
Den största risken när de gör en större avancerad upphandling är att de missar saker, att de på 
grund av okunskap inte tar hänsyn till vissa saker eller att de tror sig ha samsyn med 
leverantören men att det senare visar sig att så inte var fallet. Att de betalar för någonting som 
nästan tar de enda fram i mål och då får betala mer för att ta det sista steget. Under själva 
implementeringen är det oftast småproblem men brukar enligt Wahlund inte vara några 
speciella problem. 

4.4 Analys av Prevas AB 
I detta delavsnitt utförs en analys över Prevas AB:s inköpsprocess av IT. 

4.4.1.1 Beslutsnivå 
Genom att IT har en stor påverkan på Prevas AB:s affärsverksamhet är det av stor vikt att 
kommunikationen i företaget sker på ett effektivt sätt så att det tydligt framgår vilken IT som 
företaget är i behov av. Att företaget ska ha en effektiv kommunikation i företaget och att 
förmedling av information inom företaget sker på ett effektivt sätt, vilket stöds av Nilsons och 
Olves (2006) samt av Olves (1994) resonemang kring informations- och kommunikations-
möjligheters betydelse för att företaget ska förverkliga IT:s nyttopotential. 

Vem som fattar besluten om en investering i Prevas beror på vilken slags investering det rör 
sig om samt hur stort belopp som investeringen omfattar. Detta med att olika personer på 
olika nivåer stöds åter igen av Hatchs (2002) tre beslutsnivåer. 

4.4.1.2 Mål och krav 
I Prevas börjar inköpsprocessen med att någon form av behov ska tillfredsställas. Vid en 
behovsanalys får de fram om en IT-lösning behövs köpas in eller inte. Att en behovsanalys 
behövs göras inför ett inköp stöds av Applegate et al. (2007) resonemang kring att användare 
och IT-specialister har olika prioriteringar samt perspektiv. Där användare fokuserar på de 
kortsiktliga behoven som löser dagens problem, vilka påverkar de långsiktliga behoven. För 
att ta reda på om behovet är i linje med företagets långsiktliga behov görs en behovsanalys. 
(Ibid.) 

4.4.1.3 Urval 
Prevas analyserar och väljer att fokusera på inköp av IT-lösningar som behövs för att hålla 
verksamheten igång. Detta stämmer överens med hur Applegate et al. (2007) och 
Poniatowskis & Wichers (2006) resonerar om hur ett företag bör analysera fram de IT-
lösningar som passar in med resten av företagets verksamhet och nuvarande IT-lösningar. 
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4.4.1.3.1 Val av IT-lösning 
Det IT-stöd som Prevas använder sig utav i den dagliga verksamheten köper de in, därför att 
det inte tillhör deras kärnverksamhet. Därmed finns det andra företag som kan leverera detta 
bättre än Prevas kan göra. Vilket stöds av Applegate et al. (2007) resonemang kring att 
utvecklingen på marknaden gör att företaget måste specialisera sig inom ett specifikt område. 

4.4.1.3.2 Val av leverantör 
När Prevas väljer sina leverantörer tittar de på hur de blir bemötta av leverantören samt annan 
service som leverantören kan bistå med. En annan faktor som avgör är om de har en personlig 
kontaktperson hos leverantören. Genom att välja de leverantörer som företaget blir väl 
bemötta av samt att de levererar när de ska kan företaget utnyttja sin relation så att företaget 
inte behöver ha så stort lager. Vilket i sin tur leder till att företaget kan ta lägre priser av sina 
kunder. Detta resonemang stöds av Hedman och Kallings (2002) resonemang kring hur 
företag kan utnyttja relationen med leverantören för att få konkurrensfördelar. 

4.4.1.4 Organisationsanpassning och implementering 
Hur Prevas informerar och blandar in personalen i organisationen beror helt och hållet på 
vilken slags IT-lösning som företaget investerar i. Vid vissa investeringar görs ingenting alls 
och vid andra informeras organisationens personal om vad investeringen innebär för de 
anställda. Detta stöds av Palmer och Dunfords (2008) resonemang kring uppdelning av en 
organisationsförändring och där Prevas organisationsförändring tillhör den kontrollerade 
gruppen. 

4.4.1.5 Problem 
Det problem som IT-chefen ser är den stora risken att de missar saker när de gör en större 
avancerad upphandling. Dessa misstag görs på grund av okunskap så att besluten inte tar 
hänsyn till viktiga saker eller att företaget tror sig ha samsyn med leverantören som i 
verkligheten inte är fallet. Vilket stämmer med företagsexempel från Haverblad (2006) samt 
Falk och Olves (1996) resonemang kring att företaget missat väsentliga kostnader i företagets 
beslutsunderlag för beslut om en investering av IT. 

4.5 ProjectRunner HB 
I detta avsnitt är allt av det empiriska materialet hämtat från intervjun med Jonas Hed som är 
IT-chef hos ProjectRunner HB 

4.5.1 Företagspresentation 
ProjectRunner HB grundades i mars 2008 och har fyra anställda. Verksamheten består av att 
de säljer ett egenutvecklat webbaserat affärssystem med moduler för projekthantering, 
ärendehantering, tidrapportering och CRM. De bedriver även IT-konsulting mot främst stora 
svenska företag. Hela deras verksamhet är baserat på IT och exempel på IT-tjänster som de 
har investerat i är webbaserad ekonomi- och bokföringshantering . Den programvara som de 
behöver till den dagliga verksamheten köper de genom Internet. De hanterar även sin 
konsultverksamhet genom Internet via en konsultförmedlare.  En viktig del i deras verksamhet 
är den hostingpartner de använder sig av som även denna är internetbaserad. En 
hostingpartner är det företag som tillhandahåller dem hårdvaran och internetkopplingen för 
deras affärssystem.  Hed förklarar att det därför en väldigt viktig del i deras verksamhet att 
denna leverantör är stabil och pålitlig och vet vad de håller på med. Det är affärskritiskt för 
dem att detta fungerar på ett bra sätt då hela verksamheten bygger på detta. 
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4.5.1.1 Presentation av Jonas Hed 
Hed är en av grundarna till företaget och är nu IT-chef, men då de är ett så pass litet företag är 
han delaktig inom alla områden i verksamheten så som t.ex. utveckling, marknadsföring och 
kundvård.  Han är med och fattar de flesta besluten tillsammans med resten av ägarna, i vissa 
fall är han med vid genomförandet av de beslut som fattas och ibland görs dessa av andra 
inom företaget. 

4.5.2 Beslutsnivå 
Hed berättar att eftersom det är ett litet företag så sker alla beslut på ägarnivå. Hed och de 
andra ägarna beslutar tillsammans vilka inköp som ska göras. Beroende på hur avancerat 
inköpet är varierar det hur pass mycket Hed är med igenom inköpsprocessen. Besluten fattar 
de tillsammans men själva genomförandet kan andra i företaget göra.  

Då hela deras tjänst är webbaserad så är IT en väldigt viktig del och IT hjälper dem att arbeta 
tids- och kostnadseffektivt och ger dem möjlighet att kunna jobba från geografiskt olika 
platser på ett enkelt sätt.  

4.5.3 Mål och krav 
Efter att en förfrågan inom företaget om en ny IT-lösning kommit gör de först en 
behovsanalys där de analyserar om de verkligen har behovet och i så fall varför och vilka krav 
på IT-lösningen de har. Därefter gör de en analys utav de leverantörer som erbjuder detta, de 
väger för och nackdelar mot varandra där priset har en stor betydelse eftersom de är ett så pass 
litet företag. Här är även framtidsmöjligheten viktig, att IT-lösningen kan växa och ge nytta 
till dem även längre framåt i tiden. Här ger Hed som exempel åter igen att det var speciellt var 
viktigt när de valde sin hostingpartner att leverantören klarar att växa tillsammans med dem så 
att det inte senare visar sig att de behöver byta leverantör.  

Under behovsanalysen framkommer de krav och mål de har på IT-lösningen, efter denna 
analys arbetar de då fram dessa krav och mål. Exempel på krav på deras hostingpartnern var 
att det skulle vara ett överkomligt pris då de kan vara väldigt dyra, samtidigt som de måste ha 
tillräckligt bra hårdvara och internetuppkoppling, även att det ska gå att koppla på mer 
hårdvara, alltså att de klarar av att växa med ProjectRunner. Här var målet att det ska kunna 
växa i takt med deras verksamhet samtidigt som priset inte växer i en snabbare takt. 

Under behovsanalysen tar de fram de olika krav och mål de har på IT-lösningen, de tittar på 
vad de behöver nu, vad de behöver i framtiden, vad leverantören levererar nu, kommer de 
kunna växa, vad det kostar nu och vad det kommer att kosta när företaget växer kommer det 
fortfarande vara ett bra alternativ då. De kollar alltså vad de får för pengarna både nu och 
längre fram. 

4.5.4 Urval 
När de väljer en IT-lösning jämför de leverantörernas erbjudande med sina krav och mål och 
väljer den som uppfyller dessa och har ett bra pris. Är alltså inte så att de alltid väljer den IT-
lösning som är allra bäst då denna kan ha ett väldigt högt pris, IT-lösningen ska vara 
tillräckligt bra för att uppfylla alla krav och en viktig faktor är att priset inte får vara för högt. 

De prioriterar sådana IT-lösningar som de behöver i sin verksamhet som till exempel ett 
bokföringssystem prioriterades då det var nödväntigt att ha och det inte låg inom deras 
kompetens att ta fram en egen lösning.  
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4.5.4.1 Val av IT-lösning 
Den utveckling som sker inom företaget är själva affärssystemet, allt annat som inte hör till 
kärnverksamheten köper de in.  Exempelvis bokföringstjänsten köper de in eftersom de insett 
att själva göra ett sådant system är helt orimligt i form av tid och pengar och även korrekthet. 
Ett lönehanteringssystem är ett exempel på något som de däremot inte skulle köpa in då detta 
är något de kan sköta med egna processer. Men vissa delar är så pass komplicerade så det är 
bättre att köpa in dem förutsatt att priset är överkomligt. 

4.5.4.2 Val av leverantör 
När de väljer leverantörer gör de en behovsanalys och då ser de vilka krav de har och utifrån 
dessa krav kollar de vilken leverantör som ger dem den bästa dealen inräknat då alla 
parametrar så som pris, funktionalitet, support och service. Väljer den leverantör som har det 
mest fördelaktiga erbjudandet. De kriterier de har vid val av leverantörer är pris, stabilitet, 
rykte, kvalitet, position på marknaden och uthållighet så att de kommer finnas kvar i 
framtiden.  

När de valt en leverantör diskuterar de med dem om vad det är de vill ha och sedan beställer 
de produkten. Beroende på vad inköpet är skriver de avtal, oftast har leverantörerna 
standardavtal som de använder. De strävar efter att ha så några leverantörer som möjligt 
därför att de vill ha så liten administration och så få avtal som möjligt. Exempelvis använder 
de samma leverantör till alla sina mobilabonnemang och till mobilt bredband, detta för att de 
då får en bra relation med dem. Ju färre leverantörer de har desto bättre relationer kan de ha 
till dem, detta har de sett när de letar efter konsultarbete då de går genom en konsultmäklare, 
och då har arbetat fram en bra relation och kan på så sett få ett bra samarbete.  

4.5.5 Organisationsanpassning och implementering 
Efter urvalsprocessen av IT-lösningen och leverantören sammankallar de ett möte där de går 
igenom och berättar om det som ska köpas in, när och varför de ska göra det, hur mycket det 
kostar och vem det är som ska använda det. De som berörs av IT-lösningen får den 
information eller utbildning som de behöver för att kunna använda lösningen på bästa sätt. De 
har än så länge inte haft några större avancerade implementeringar så den implementering 
som gjorts har skett i den dagliga verksamheten.  

4.5.6 Problem 
Ett problem som Hed kan se vid en inköpsprocess är att den kan ta längre tid än planerat, från 
beställningen till det finns på plats i verksamheten. Oftast brukar det även bli dyrare än vad de 
först trott. Ett annat problem kan vara att de inte får exakt det som de velat ha, vilket han 
menar på kan resulteras av brist på kommunikation och kravanalysen.  

4.6 Analys av ProjectRunner HB 
I detta delavsnitt utförs en analys över ProjectRunner HB:s inköpsprocess av IT. 

4.6.1.1 Beslutsnivå 
I ProjectRunner tas alla beslut på ledningsnivå där alla ägarna är med vid samtliga beslut, 
vilket inte stämmer överens med den tidigare nämnda uppdelningen Hatchs (2002) gör i olika 
beslutsnivåer. Användningen av IT är grunden till hela företagets verksamhet och baserar 
därför i stort sett alla sina arbetsprocesser på IT-lösningar. Vilket innebär att de använder sig 
av samtliga tre former av IT som Kang m fl. (2008) beskriver, hårdvara, mjukvara samt 
kunskap hos till exempel företagets personal. 
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4.6.1.2 Mål och krav 
Vid varje beslut om en IT-lösning ska köpas eller inte så genomför de en behovsanalys för att 
se om de verkligen är i behov av den. Under denna process framkommer de krav och mål de 
har på IT-lösningen, efter denna analys arbetar de då fram dessa krav och mål. Dessa är 
baserade på att IT-lösningen ska kunna tillfredsställa deras behov direkt och även i framtiden 
och att det är ett överkomligt pris. Eftersom alla ägarna gemensamt fattar alla beslut och att 
företaget är så pass litet gör det att alla i företaget blir inblandade i beslutet, de som kommer 
använda IT-lösningen är med och ställer de krav som de anser behövs. Detta är en viktig del i 
framtagandet av IT-lösningens krav enligt Applegate m fl. (2007). Processen att utforma 
dessa krav involverar flera personer och är inte bara en enmanssyssla vilket även Eriksson 
(2007) poängterar. 

4.6.1.3 Urval 
När de väljer mellan olika IT-lösningar jämför de leverantörernas erbjudande med sina krav 
och mål och väljer den som uppfyller dessa och har ett överkomligt pris. De prioriterar inköp 
av sådana IT-lösningar som de behöver i sin dagliga verksamhet, de gör en analys av vad som 
passar just deras företag nu och i framtiden. De analyserar alltså IT-lösningens effekt på 
företaget ur ett strategiskt perspektiv och hur de passar in med resten av företagets IT-
lösningar vilket även Applegate et al. (2007) och Poniatowskis & Wichers (2006) framhäver 
behovet till att göra. 

4.6.1.3.1 Val av IT-lösning 
Den utveckling som sker inom företaget är själva affärssystemet allt annat som inte hör till 
kärnverksamheten köper de in.  Anledningen till att de inte utvecklar IT-lösningar själva är att 
det dels tar lång tid, kan kosta mycket och att de förmodligen inte har den kompetens som en 
leverantör inom det området har. I och med att de köper in dessa IT-lösningar ger det dem 
möjligheten att fokusera på sin kärnkompetens vilket enligt Applegate et al. (2007) ger 
ekonomisk vinning. Applegate et al. (2007) visar även på att dagens utveckling kräver att 
företag går ifrån att utveckla egna IT-lösningar till att köpa in dessa, vilket ProjectRunner 
tydligt visar. 

4.6.1.3.2 Val av leverantör 
När de väljer leverantörer gör de en behovsanalys och då ser de vilka krav de har och utifrån 
dessa krav kollar de vilken leverantör som ger dem den bästa dealen De kriterier de har vid 
val av leverantörer är pris, stabilitet, rykte, kvalitet, position på marknaden och uthållighet så 
att de kommer finnas kvar i framtiden. Priset är en viktig del vi detta val och de tänker 
noggrant över vem som är bäst lämpad ur en ekonomisk synvinkel, vilket stödjas av Cannon 
& Homburg (2001) resonemang att det kan vara gynnsamt att välja en leverantör som agerar 
på ett sådant sätt som hjälper dem att sänka sina kostnader. 

Precis som Hedman & Kalling (2002) framhäver arbetar de efter principen att ju färre 
leverantörer de har desto bättre relationer kan de ha till dem. De vill gärna ha längre 
samarbeten med sina leverantörer vilket bekräftar Kanters (2008) undersökning där en stor del 
av de tillfrågade ville ha avtal som sträcker sig under en längre period. 

4.6.1.4 Organisationsanpassning och implementering 
ProjectRunner sammankallar alltid ett möte där de går igenom och berättar om det som ska 
köpas in, när och varför de ska göra det, hur mycket det kostar och vem det är som ska 
använda det. De som berörs av IT-lösningen får den information eller utbildning som de 
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behöver för att kunna använda lösningen på bästa sätt. Detta stämmer överens med diskussion 
Jäntti et al. (2009) för om hur viktig kunskapshanteringen och informationen är i samband 
med att en ny IT-lösning implementeras. 

4.6.1.5 Problem 
Ett av de problem som ProjectRunner som kan se vid en inköpsprocess är att den kan ta längre 
tid än planerat, från beställningen till det finns på plats i verksamheten. Oftast brukar det även 
bli dyrare än vad de först trott. Detta stämmer överens med vad både Olve (1994) och Falk 
och Olve (1996) framhäver, att det är svårt att kalkylera på inköpens effekt och även lätt hänt 
att företagen missar viktiga kostnader när de planerar ett inköp. Ett annat problem som de 
upplever är att de inte får exakt det som de velat ha, vilket IT-chefen på ProjectRunner menar 
på kan resulteras av brist på kommunikation och kravanalysen. Falk och Olve (1996) menar 
även de på att många problem kan undvikas med bättre kommunikation, det är svårt för 
företag att specificera krav och till detta krävs det en bra kommunikation mellan beställare 
och IT-avdelningen. 
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5 Korsfallsanalys 
I detta kapitel redovisas analysen av den insamlade empirin för samtliga företag i relation till 
uppsatsens teoriram. Vi har valt att dela upp den i punkterna från undersökningsmodellen för 
att lättare återkoppla till denna. Avslutningsvis analyseras de problem företagen nämnts kan 
förekomma under inköpsprocessen. 

5.1 Beslutsnivå 
På både Prevas och Know IT tas beslut på olika nivåer inom företaget. Där de större och mer 
kostsamma IT-lösningarnas beslut fattas hos styrelsen, de beslut som rör varje avdelning tas 
hos avdelningschefen och mindre beslut kan tas av dem som är ansvariga inom det aktuella 
området. De har båda bestämt inom företaget vilka ungefärliga belopp och vilken omfattning 
en investering får ligga på för att hamna på en viss beslutsnivå. Detta stämmer väl överens 
med Hatchs (2002) tre nivåer där högsta ledningen har fokus på strategiska beslut, medan 
mellanchefer har fokus på beslut som berör inre struktur och samordning mellan 
organisationens enheter. Den sista nivån fattar beslut om vardagliga aktiviteter inom deras 
enheter. (Ibid.) Denna uppdelning fungerar på större företag men som ProjectRunner visar 
kan det vara en helt annan situation hos ett mindre företag. Där alla beslut tas på 
ledningsnivån och därmed är alla ägare med vid samtliga beslut oavsett IT-lösningens 
omfattning och pris. Enligt Nilsson & Olve (2006) behövs det en effektiv kommunikation 
mellan företagets IT-ansvariga och ekonomer för att en IT-lösning ska kunna ge maximal 
nytta. Vilket vi i alla tre företagen kan se att de gör. I de två stora företagen involveras det 
personer från IT-avdelningen som arbetar inom det området som IT-lösningen gäller och även 
används personer som är insatta i de ekonomiska frågorna på företaget. I ProjectRunner 
stämmer detta också i och med att alla ägarna är med och fattar alla beslut och ägarnas roller 
täcker hela företagets olika kompetenser, vilket gör att de kan se på en IT-lösning från 
företagets alla synvinklar. 

5.2 Mål och krav 
Företagen beskrev att en inköpsprocess börjar med att det är någon form av behov som ska 
tillfredsställas med hjälp av en IT-lösning. Efter detta behov kommit fram till beslutsfattarna 
gör samtliga av företagen någon form av analys av behovet, där de kollar om IT-lösningen 
verkligen uppfyller ett behov som är värt att tillfredställa. Att företag gör en analys över om 
behovet av en specifik IT-lösning stöds utav Poniatowski och Wicher (2006) resonemang 
kring hur företag värderar en IT-lösning. Utifrån behovsanalysen tar företagen sedan fram 
vilka mål och krav de har på IT-lösningen.  Det varierar lite vilka personer som är med vid 
behovsanalysen men de sätter dem som är bäst lämpade inom det området och de tar även 
hjälp av de som har bäst kunskap inom ämnet. De krav som utformas är bland annat vilken 
funktionalitet, prestanda och hur anpassningsbar IT-lösningen är. Att flera olika personer är 
inblandade i framtagandet av företagets krav på ny IT-lösning stöds av det resonemang som 
Eriksson (2007) för om framtagandet av företagets krav på en IT-lösning. Resonemanget 
stöds även utav Applegate et al. (2007) diskussion om att olika roller kommer med olika 
perspektiv och att en balans bör råda för företagets bästa på långsikt. Priset verkar vara ett 
betydande krav för samtliga företag, vi kan dock se att de större företagen har mer töjbarhet 
på den punkten jämfört med ProjectRunner. Men de anser alla att priset inte får gå före de 
resterande kraven på IT-lösningen utan att först ska de resterande kraven uppnås innan de kan 
låta priset styra vilken IT-lösning det ska bli. Något som var extra viktigt för ProjectRunner 
var att IT-lösningen ska kunna tillfredsställa deras behov direkt och även i framtiden och 
kunna växa med dem i sin utveckling. Företagen ser alltså inte bara på priset utan går efter sin 
analys av hur IT-lösningen påverkar företaget och vilken nytta den ger och hur den passar in 
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med resten av verksamheten vilket Applegate et al. (2007) och Poniatowskis & Wichers 
(2006) framhäver behovet till att göra. 

Applegate et al. (2007) tar upp vikten av att både IT-avdelningen och slutanvändarna får vara 
med vid framtagandena av kraven, vilket det för det mesta i de intervjuade företagen ser ut att 
vara. I alla fall finns det utrymme för resten av personalen att komma med egna förslag och 
krav. I och med att ProjectRunner inte består av så många individer och att ägarna är med och 
fattar alla beslut resulterar det i att alla i företaget är inblandade i beslutet, de som kommer 
använda IT-lösningen är med och ställer de krav som den anses behövs.  

5.3 Urval 
Poniatowski & Wichser (2006) beskriver hur viktigt det är att analysera de processer och IT-
lösningar företaget har och se vilket värde en ny IT-lösning kan ge företaget. De föreslår att 
företag ska ranka varje typ av IT-lösning baserat på strategiska affärsprioriteter och sedan 
fördela resurserna efter detta. De menar på att det viktigaste är att en investering stödjer 
kritiska affärsprocesser och påverkar de huvudsakliga delarna som ger värde. (Ibid.) I de 
undersökta företagen tycker vi oss kunna se att de har anammat detta tankesätt till en viss del 
då det är i stort sett detta som de gör vid behovsanalysen. De tar där fram de IT-lösningar som 
företaget har mest behov av för att sköta sina affärsprocesser och som har potential att ge 
värde till hela företaget. Det skiljde sig lite mellan hur företagen fattade beslut om det rörde 
sig om verksamhetsstödjande funktioner eller om det var t.ex. en dator. Vid inköp av en dator 
var det vissa kriterier som skulle uppfyllas så som prestanda sedan var det priset som var 
avgörande. Däremot vid verksamhetsstödjande funktioner tittar de mer på vilken nytta den ger 
företaget både nu och i framtiden, ProjectRunner poängterade att det var av stor vikt att IT-
lösningen kunde växa med tiden så att de inte blev tvungna att byta i framtiden. Olve (1994) 
beskriver att bedömningen av den ekonomiska effekten av en IT-investering är svårbedömt. 
Vilket vi i företagen även kan se men som samtliga företagen har väl genomarbetade 
analysprocesser för att få en så exakt bedömning som möjligt. 

5.3.1 Val av IT-lösning 
Utvecklingen internt inom företagen var väldigt låg på företagen, deras princip var att de 
köpte in allt som inte rörde deras kärnverksamhet. Att utvecklingen av egna system idag sker i 
mindre utsträckning stöds utav Applegate et al. (2007) diskussion om att egen utveckling idag 
inte är lönsamt för företagen. Då det idag blir billigare att köpa in en IT-lösning från de som 
har kärnkompetens inom området. Ett resultat av det blir att kvalitén på IT-lösning blir bättre 
än om utvecklingen sker från personer som inte har kompetens inom det specifika området. 
Prevas till exempel har provat egenutveckling, dock har de kommit fram till att det inte 
passade dem samtidigt uppstod det en personberoende situation. Dessutom blev det oftast en 
väldigt krånglig process. Som tidigare nämnts har enligt Applegate et al.(2007) företag mer 
och mer gått till att köpa IT-lösningar istället för att utveckla dem själv, då de sett att det blir 
billigare att köpa in det från de som kan området än att utveckla själv. 

5.3.2 Val av leverantör 
Vid valet av leverantörer kollar företagen inte enbart på själva IT-lösningen de erbjuder utan 
tittar på kringliggande faktorer så som service, kontaktperson, bakomliggande logistik och hur 
de uppfattar leverantören.  De två större företagen var mer villiga att betala ett högre pris för 
en IT-tjänst medans det mindre företaget inte hade samma möjligheter till detta. Enligt Kanter 
(2008) är det en väldigt stor del av företag som föredrar långsiktiga relationer med sina 
leverantörer. De som föredrar kortsiktiga relationer anser att det är mer effektivt och 
tidsbesparande med sådana avtal då avtal som skrivs med leverantörer där relationen ska vara 
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långvarig måste lägga ner stor möda på att få till ett avtal som utesluter alla eventuella 
problem. (Ibid) Vilket kunde styrkas av företagen, framförallt Prevas och Know IT som har 
gjort stora avancerade avtal med leverantörer. Men alla företagen ansåg att det var positivt ju 
längre samarbete de har med en och samma leverantör och ville ha så få leverantörer som 
möjligt så att de verkligen kunde skapa en god relation med dessa. ProjectRunner poängterade 
speciellt att det är väldigt viktigt att leverantören ska kunna växa med dem, vilket betyder att 
de vid sin analys av leverantören försäkrar sig om att de erbjuder en långsiktig och gynnsam 
relation. 

Långsiktiga avtal kan enligt Kanter (2008) ge mer pris- och utbudsstabilitet och leverantören 
hinner anpassa sig efter deras behov och företaget kan enklare se och utnyttja leverantörens 
styrka. I de undersökta företagen kunde vi se att beroende på vilken storlek och hur 
framtidsbindande ett inköp är varierar omfattningen på de avtal som skrivs med 
leverantörerna. I avtalen kommer de exempelvis överens om vad som förväntas vid och efter 
leverans, vilket pris och eventuellt vilka volymer som krävs för att det priset ska gälla. 

5.4 Organisationsanpassning och implementering 
Efter urvalsprocessen av IT-lösningen och leverantören sammankallar företagen personalen 
där de går igenom och berättar om det som ska köpas in, när och varför de ska göra det, hur 
mycket det kostar och vem det är som ska använda det. De personer som kommer beröras av 
IT-lösningen får den information de behöver och om det krävs så utbildas dem, ibland i 
samarbete med leverantören. Företagen poängterade att bristande utbildning ofta kan vara en 
orsak till en misslyckad implementering. Enligt Jäntti et al. (2009) är kunskapshanteringen en 
viktig del inom ett företag och en sådan kunskapshantering involverar utbildning av personal 
samt att dela och använda kunskap. 

Projectrunner har än så länge inte haft några större avancerade implementeringar så den 
implementering som gjorts har skett i den dagliga verksamheten. De andra två företagen har 
däremot gjort en större implementeringar men för att inte det ska bli några avbrott i den 
dagliga verksamheten sköts dessa på kvällstid och helger. 

I analysen framgår det att det den undersökningsmodell vi använt oss av i studien stämmer 
överens på de inköpsprocesser samtliga av företagen använder sig av. Det framgick dock att 
de större företagen Prevas och Know IT ibland använder sig av en kortare process vid mindre 
inköp, där de går från beslutsnivån direkt till inköp.  Vilket innebär att denna studie även 
skulle kunna haft en undersökningsmodell för mindre inköp som visas i figur 3. 
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Figur 3 – Egenutvecklad undersökningsmodell över en organisations IT-inköpsprocess för mindre inköp 

5.5 Problem 
De problem som företagen kunde se igenom hela inköpsprocessen rörde mestadels 
kommunikationen mellan leverantören och företaget och även brister i sin kravanalys.  Vilket 
ledde till att den levererade IT-lösningen inte uppfyllde de mål som de var ute efter, vilket 
både kunde vara kostsamt och ta lång tid att rätta till. Att konsekvenserna av en ofullständig 
eller en otydlig kravspecifikation blir en kostsam historia för företaget bekräftas utav 
Haverblads (2006) resonemang kring effekterna av misstag vid inköp av en IT-lösning.  Även 
att misstag igenom inköpsprocessen tar lång tid att rätta till. (Ibid.) De huvudsakliga problem 
som företagen nämnde kan delas in i tre områden: 

Kommunikation: En stor del i många av de problem som företagen beskriver har sin grund i 
brist i kommunikationen mellan företaget och leverantören. Den terminologin ett företag 
använder sig av kan skilja sig mot vad leverantören använder, vilket kan leda till att företaget 
och leverantören tror sig vara samstämmiga om vad leverantören ska leverera fastän de inte 
riktigt är det vilket inte visar sig förrän vid leveransen. En annan form av kommunikation som 
kan ställa till problem är brist på delad kunskap i form av utbildning. 

Kravanalys: Den andra stora faktorn till att problem uppstår är även denna i grunden brist på 
kommunikation men då inom företaget när de gör kravanalysen inför ett IT-inköp. Att de på 
grund av okunskap inte gör en tillräckligt noggrann kravanalys och på så sett får vaga krav 
som inte uppfyller det behov som de från början ville tillfredsställa. I detta område kanske 
inte företaget behöver en ny IT-lösning utan behöver förändra företagets arbetssätt istället 
(Goldkuhl & Nilsson, 2006). 

Tid: Tiden nämns kunna vara en faktor som kan skapa problem, dels att inköpsprocessen tar 
längre tid än planerat och dels att tidspress kan tvinga fram att beslut om ett IT-inköp för 
snabbt vilket kan resultera i att fel beslut fattas. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel redovisas de slutsatser som vi kommit fram till genom vår analys. Grunden 
ligger i de frågor vi ställde i det inledande kapitlet och kapitlet avslutas med att förslag på 
fortsatt forskning inom detta område. 

6.1 Vem tar beslutet om att en IT-lösning ska köpas in till 
företaget? 

Beslutet om att en IT-lösning ska köpas in till företaget tas på flera olika nivåer hos de större 
företagen. Vem som har ansvaret för beslutet i dessa företag beror helt på vilken typ och 
vilken omfattning som IT-lösningar har. Hos mindre företag tas beslutet däremot alltid på 
ledningsnivå utav ägarna. Att ägarna ska fatta alla besluten är enbart hållbart på långsikt om 
företaget har få anställda samt att verksamheten inte är för stor. I det mindre företaget finns 
det en stor fördel genom att besluten sker via en ledningsgrupp där alla företagets 
kompetenser finns med. I ledningsgruppen sker besluten genom samråd mellan företagets 
olika roller och därmed även företagets alla synvinklar.  

En reflexion vi har är att när de mindre företagen växer i storlek kommer också besluten att 
tas på flera nivåer av praktiska skäl. Genom att företaget växer så blir företagets behov svårt 
att överblicka. Därmed kan vi dra slutsatsen att beslutet tas av en grupp individer i företaget, 
vilken kan organisatoriskt sätt finnas på olika nivåer i företaget. Där antalet nivåer växer med 
företagets storlek.  

I analysen visade det sig att vid mindre inköp kan större företag ha en kortare inköpsprocess 
än den som vi anger i vår undersökningsmodell. I den processen går de direkt från beslut till 
inköp av IT-lösningen. Detta kan bero på att större företag behöver lägga ner stora resurser för 
att gå igenom den långa processen, på grund av att besluten då måste gå igenom olika nivåer 
inom företaget. Det är då lönsammare att välja den kortare processen eftersom kostnaden för 
en mindre IT-lösning inte är så stor även om det senare skulle visa sig vara ett dåligt beslut. 
Mindre företag har inte detta problem då alla beslut fattas av samma personer oavsett IT-
lösningens storlek och dessutom är dessa företag mer känsliga för felaktiga inköp vilket den 
kortare processen lättare kan resultera i. 

6.2 Vilka faktorer avgör när företag ska välja mellan olika IT-
lösningar? 

En faktor som var betydande i valet mellan olika IT-lösningar var priset, dock var alla företag 
överens om att priset inte är en så pass viktig faktor att den prioriterades över andra krav de 
har på en IT-lösning. Det vi såg var att mindre företag var mer priskänslig än de större 
företagen. Samtliga företagen gav i mer eller mindre utsträckning möjlighet för 
slutanvändarna och resten av personalen att komma med synpunkter och krav på en IT-
lösning. En fördel som vi kunde se med ProjectRunner var att samtliga i företaget mer eller 
mindre var inblandade vid framtagandet av krav.  

Det är standard att företagen genomför en behovsanalys och utifrån den tar fram de krav och 
mål som de ska ställa på IT-lösningen. Den slutsats vi kan dra är att en IT-lösnings mål och 
krav utgår ifrån den information som tas fram i behovsanalysen. Vilket innebär att kravens 
och målens syfte är att garantera att den IT-lösning som kommer väljas ska kunna uppfylla det 
behov som företaget behöver ha tillfredsställt. En annan slutsats är att ett mindre företag har 
större möjligheter att kunna få in information till kravspecificeringen från slutanvändare och 
resten av företagets personal, vilket kan bidra till att de har större chans att hitta en IT-lösning 
som uppfyller just deras behov. 
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En annan viktig del är att IT-lösningen ska ge värde till företagets verksamhet och 
tillfredsställa de nödvändigaste behoven som företaget har för att sköta sina affärsprocesser. 
Vi kan konstatera att samtliga företag har väldigt liten alternativt ingen egen utveckling av IT-
lösningar. Den slutsats vi kan dra från detta är att egenutveckling börjar bli allt mer sällsynt 
och företag fokuserar istället på sin kärnverksamhet och låter de som bör ha bättre kompetens 
utveckla IT-lösningen. Oavsett om ett företag är litet eller stort värdesätter de långvariga 
stabila relationer med ett fåtal leverantörer. Ett mindre företag ser även på vilka 
förutsättningar en leverantör har att växa med dem då de utökar sin verksamhet. Ett mindre 
företag har även mer fokus på att leverantören ska ha ett överkomligt pris på sina produkter, 
vilket kan förklaras med att de inte har samma kapital att röra sig med som ett stort företag. 
Företagen kollar även på de kringliggande faktorerna runt en leverantör där hur de uppfattar 
leverantören och vilken service de erbjuder väger tungt vid valet. 

En slutsats vi kan dra är att det är av stor vikt att ett företag informerar resterande personal på 
företaget om ett IT-inköp som kommer påverka dem på något sätt. Även att de är noggranna 
med att se till att användarna får den utbildning de behöver för att klara av att använda IT-
lösningen. Detta är även något som samtliga av företagen i denna studie har visat kunskap om, 
vilket visar att det är uppmärksammat ute bland företagen att detta är viktigt vid inköp av IT. 

6.3 Var i inköpsprocessen är problem mer förekommande? 
De slutsatser vi kan dra utifrån företagens problemdiskussion är att kommunikationen mellan 
leverantören och företaget har en betydande roll i om IT-inköpet ska kunna genomföras på ett 
smidigt sett. Det är även viktigt att dela den kunskap som finns inom företaget och fylla på 
med ny kunskap genom utbildning då det kommer nya IT-lösningar som personalen inte vet 
hur de ska hantera. Även har det framkommit att kommunikationen inom företaget vid 
framställan av krav är av stor vikt då fel krav ger att de får fel IT-lösning. Tidsaspekten ska 
också tas hänsyn till i en inköpsprocess då problem som uppstår på grund av t.ex. dålig 
kommunikation gör att inköpsprocessen tar längre tid än planerat. Även att alltför påskyndade 
beslut kommer bidra till problem senare vid användningen av IT-lösningen eftersom risken är 
stor att många faktorer då inte tagits med i besluten under inköpsprocessen. 

6.4 Sammanfattande slutsatser 
Det vi kan se är att i de större företagen tas besluten om inköp av personer på flera nivåer. 
Vem som fattar besluten beror på inköpets omfattning. I mindre företag så tas däremot 
besluten enbart på ledningsnivån oavsett vilken omfattning som inköpet har. En betydlig 
viktig faktor som avgör vilken IT-lösning som företagen väljer är priset, dock prioriteras den 
inte före andra krav som företaget ställer på IT-lösningen. Det kan handla om vilka funktioner 
som IT-lösning har, vilket ska stödja företagets mål och syfte med inköpet. Det viktigaste av 
allt är att den stödjer företagets verksamhet så att den utvecklas. Det problem som är mest 
förekommande är att företaget brister i de kravspecifikationerna som de tar fram. Vilket oftast 
leder till att det uppstår missförstånd mellan företaget och leverantören kring vad IT-lösning 
ska användas för i företaget. Missförståndet kan bero på att parterna inte använder sig utav 
samma språk eller att orden har olika betydelser i företagen. Därmed köper företaget in en 
felaktig IT-lösning till det syfte som företaget avsåg med IT-lösningen. 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har riktat in sig på IT-företag så ett förslag för framtida forskning kan vara att 
titta på om denna studies resultat även stämmer överens med andra typer av bolag. Om 
inköpsprocessen skiljer sig mellan olika branscher och om storleken på företagen påverkar 
inköpsprocessen i vissa branscher. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
Bakgrundfrågor 
Hur många anställda har företaget? 

Hur ser er verksamhet ut? 

Vad är din roll i företaget och vilka är dina arbetsuppgifter? 

Vilken roll har du vid inköp av IT? 

Vilken typ av IT köper ni? 

Övergripande 
Hur går ni tillväga vid inköp av IT? 

Beslutsnivån 
På vilken nivå i organisationen sker besluten om inköp av IT? 

Vilken omfattning har IT i företaget? 

Påverkar IT företagets affärsverksamhet i stort? 

Mål/krav 
På vilket sätt utarbetas kraven/målen som ni ställer på IT? 

Vilka är med vid framtagandet av krav/mål? 

Urval 
Sker utvecklingen av lösningen i företaget eller köper ni den? Varför? 

Hur väljer ni vilken IT-lösning som ni ska köpa? 

Vilken sorts IT-lösning prioriteras? 

Leverantör 
Hur väljer ni era leverantörer? 

Väljer ni samma leverantörer? (Relationer)  

Vilka kriterier har ni vid val av leverantör? 

När ni har valt en leverantör hur går ni då vidare? Avtal? Krav? 

Organisationsanpassning/implementering 

Hur förbereder ni personal och resten av företaget inför den nya IT-lösningen? Utbildning? 

Hur gör ni vid själva införandet av IT-lösningen? 

Vilka problem brukar kunna uppstå under inköpsprocessen? 
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