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Sammanfattning 

Flera IT-projekt misslyckas. Studier visar på att kravhanteringen i förstudien till IT-projekt är 

en viktig del. Kravhanteringen styrs delvis av den av IT-systemet beställande organisationens 

beslut och krav. Beslutfattande är en betydande del av styrningen av organisationer och 

projekt. Därmed är det intressant att undersöka hur beslutsfattandet har gått till vid förstudien 

till ett IT-projekt. De som fattar besluten påverkas även av yttre faktorer inte minst 

förväntningar som ställs på dem angående hur de fattar beslut. Därför blir det även intressant 

att undersöka ifall beslutsfattandet förändras av förväntningar på beslutsfattaren. 

Undersökningen har ägt rum på en organisation inom försäkringsbranschen. Datainsamlingen 

har skett genom dokumentstudier och kvalitativa intervjuer. Frågeställningarna besvaras med 

hjälp av olika beslutsteorier samt en analysmodell för att förklara och analysera den 

inhämtade empirin från fallföretaget.  

Det undersökningen kom fram till var att beslutfattandet påverkades av flera faktorer som 

gjorde det svårt att vara rationell vid beslutfattandet. Dock fanns det andra faktorer bland 

annat förväntningar på beslutfattaren som fick denna att försöka agera rationellt i sitt 

beslutfattande. Förväntningar på beslutfattaren var en signifikant faktor som påverkade 

beslutfattandet mot ett mer rationellt tillvägagångssätt. 
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1. Inledning 

”Ska vi fortsätta kravarbetet och analysen i förstudien i flera år till för att försöka hitta den 

bästa lösningen, eller ska vi nöja oss med det vi har och börja utveckla direkt? Är det värt den 

extra tiden som en förlängd analys i förstudien skulle ta?”          Beslutfattare i fallföretaget 

Funderingen ovan är ett exempel på beslut som beslutfattare inom förstudien till IT-projekt 

måste fatta. Flera beslut som fattas i förstudien får effekter för hur och i vilken riktning 

projektet fortgår. Problem som kan uppstå för beslutfattaren är att veta vad besluten leder till 

och hur dessa ska fattas. Beslutsituationer som den i exemplet från fallföretaget ovan visar på 

typbeslut som är svåra att veta konsekvenserna av men det är ett vägval där ett beslut måste 

fattas. Förstudien till ett IT-projekt innehåller således flera viktiga beslutsituationer vars 

följder av de fattade besluten styr hur projektet utvecklas.  

Ett IT-projekt innehåller flera olika faser där den nämnda förstudien är den första. De olika 

faserna benämns som konception, analys, design, konstruktion, implementering och underhåll 

(Beynon- Davies, 2009). I denna undersökning kommer dock endast konceptions- och 

analysfasen att behandlas då fallföretaget använde dessa faser för att beskriva som sitt 

förarbete till sitt nya system. Det är i förstudien som strukturen läggs för hur systemet 

utvecklas och vad det ska innehålla. Viktiga frågor som det beslutas om är bland annat budget 

och tidsram för projektet, vad som är målet, vad man vill åstadkomma med systemet, vilka 

funktioner som ska ingå, köpa in systemet eller utveckla själv, vilken IT-leverantör som ska 

väljas, accepterad risk, förväntad avkastning och att välja utvecklingsmetod. Detta innebär att 

förstudien är en viktig fas i IT-projekt och beroende på hur den genomförs får det 

konsekvenser för hela IT-projektet. Då det finns flera faktorer att ta hänsyn till och besluta om 

blir även beslutfattande en viktig del under förstudien. 

Ett beslut handlar ofta om val av handlingsalternativ. Genom att besluta sig om ett alternativ 

väljs de andra bort, vilket får konsekvenser. Beslutfattaren vill därför uppnå de mest 

önskvärda konsekvenserna av sina beslut. Det är därför det är så pass viktigt för beslutfattare 

hur de fattar sina beslut så de på bästa sätt ska uppnå de önskvärda konsekvenserna. Detta är 

dock problematiskt då beslutfattande är en komplicerad process, beroende av fler olika 

faktorer som spelar in och påverkar hur besluten fattas. Ett av de vanliga antagandena är att 

människan är rationell och fattar beslut rationellt vilket också börs göras då det anses som 

något ”fint” (Brunsson 2007). Den rationella beslutsmodellen utgår ifrån att beslutfattaren 

känner till sina preferenser, känner till alla handlingsalternativ med dess konsekvenser och har 
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förmågan att jämföra konsekvenserna med sina preferenser. Sedan väljs det alternativ vars 

konsekvenser bäst stämmer överrens med beslutfattarens preferenser. Om beslutfattaren 

lyckas med detta har denna på ett konstruktivt och målinriktat sätt funnit det bästa 

handlingsalternativet för beslutsituationen. Problemet är den rationella beslutsmodellen är 

svår att följa till fullo. Kritik har riktas mot att människan inte är fullständigt rationell och kan 

därmed inte känna till alla möjliga handlingsalternativ och kan därmed inte till fullo fatta 

fullständiga rationella beslut. Andra teorier pekar dessutom på att beslutfattande inte alls kan 

beskrivas med linjära rationella beslutsmodeller, utan att beslutfattande i verkligheten sker på 

helt andra sätt. (Cohen, March & Olsen 1972; Lindblom, 1959; Sarasvathy, 2001), För att 

kunna förstå beslutprocessen i förstudien till IT-system måste dessa olika syner på 

beslutfattande analyseras och tas i beaktande.  

Informationsteknologin utvecklas i hög hastighet vilket ställer nya krav på organisationer som 

behöver använda sig av den. Även om man som organisation inte har ett behov av att hela 

tiden ligga först med ny teknologi så behöver systemen förnyas. Då 70 procent av alla IT-

projekt räknas som misslyckade (Markus et al, 2000; Computer Sweden, 2007), finns det ett 

uppenbart behov av att öka förståelsen för vilka aspekter som påverkar IT-projekt.  

1.1 Problemdiskussion 

Hur besluten i förstudien till ett IT-projekt fattas är viktigt men det beror även på i vilket 

sammanhang besluten fattas i. I vissa av IT-projekten är de mer beroende av hur vissa beslut i 

förstudien har fattats än i andra projekt. Beslutsprocessen blir till viss del situationsberoende 

och olika typer av förväntningar kommer att ställas på beslutsfattaren, det vill säga att 

beslutfattaren kommer förväntas fatta lite olika beslut beroende på situation. Detta kan bättre 

illustreras med ett exempel. En av de faktorer som påverkar är hur styrt utvecklingsfasen 

(konstruktionsfasen) är av de krav och uppsatta mål som bestämdes i förstudien. Det finns 

huvudsakligen två typer av utvecklingsmetoder, den klassiska linjära utvecklingsmetoden och 

den agila iterativa utvecklingsmetoden. I den klassiska modellen utvecklas en sak i taget ifrån 

den framarbetade kravlistan för systemet. I den agila metoden utvecklas funktionerna likt en 

loop, de designas, konstrueras, testas, utvärderas och sedan omdesignas de igen. I den agila 

metoden arbetas kraven på systemet successivt fram under själva konstruktionen av systemet 

(Beynon- Davies, 2009) och därmed bör inte kravlistan som arbetades fram i förstudien vara 

orubblig eller för detaljerad. Den agila metoden förespråkar att den beställande organisationen 

och leverantören av IT-system tillsammans arbetar fram kravspecifikationen och inte försöker 

spika krav för tidigt (Bose et al 2008). Alltså, beroende på vald utvecklingsmetod finns olika 
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behov av kravlistan i förstudien vilket ställer förväntningar på beslutfattaren att fatta de rätta 

besluten angående detta. 

Kravarbetet bör inte överarbetas och att detaljera krav i kravspecifikationen för tidigt i IT-

projekten (Goetz 2002). Kraven bör vara dynamiska och flexibla för att kunna anpassas till 

dagens föränderliga värld, det som är aktuellt och efterfrågat i dag kan ha förändras till 

imorgon (Cao & Ramesh 2008). Vissa framtida händelser går inte att beräkna sannolikheten 

för att de ska inträffa och därmed kan inte beslut i den kontexten grundas på beräkningar som 

bygger på framtiden (Knight 1921). Som beslutsfattare i ett IT-projekt ställs denna inför unika 

beslutssituationer för det sammanhang som råder. Hur ska besluten kring kravhantering tas 

och påverkas det av vald utvecklingsmetod? Kan det finnas "krafter" som påverkar 

beslutsfattaren hur denna tar sina beslut i form av krav och förväntningar på denna? Det som 

gör detta intressant är att oavsett ifall beslutfattaren är en enskild individ eller en grupp så kan 

det finnas flera bakomliggande faktorer som gör att besluten har fattas på ett visst sätt.   

Då kravhantering och de uppsatta ramarna för projektet är viktiga får således beslut som fattas 

i förstudien en inverkan på den vidare utvecklingen av systemet. Bristande kravhantering i 

förstudien till IT-projekt är en stor anledning till varför IT-projekt misslyckas (Niazi & 

Shastry 2003). Eftersom kravhanteringen och ramarna i IT-projekt till viss del är 

svårhanterliga men viktiga faktorer för projektets chans att lyckas är processen där dessa tas 

fram i förstudien intressant att undersöka. Beslutsfattande är en stor del i förstudien och skulle 

en ökad förståelse av beslutsfattande i IT-projekt kunna bidra till att projekten lyckas bättre? 

Hur beslutsfattandet går till i IT-projekt och vilken roll förväntningar på beslutsfattaren har är 

därmed det som ska undersökas. Tidigare studier om hur beslutsfattande sker i förarbetet hos 

den beställande organisationen saknas vilket, motiverar till att undersöka detta. Syftet är inte 

att ta ställning till vad som är bra och dåligt beslutsfattande eller vilka effekter detta kan ge för 

det fortsatta utvecklingsarbetet i projektet. Däremot kan undersökningen skapa en grund som 

annan forskning kan bygga vidare på. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att skapa ökad förståelse för hur beslut fattas och ser ut i 

förstudien till ett nytt IT-projekt. För att undersöka detta ställs följande forskningsfrågor: 

Hur går beslutfattande till i förstudien till IT-projekt? 

Förändras beslutfattandet av förväntningar på beslutfattaren? 
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1.3 Avgränsning 

Syftet är att undersöka hur beslutfattande i förstudien går till, detta genom att undersöka ett 

företag som har genomgått denna process och ska implementera ett nytt IT-system. Fokus 

kommer inte att ligga på deras valda utvecklingsmetod, klassisk eller agilt. Detta tas upp 

endast ifall det kan ha påverkat beslutsfattandet.  

Beslutfattaren definieras som den som fattar beslut. I det undersökta fallföretaget kan 

beslutfattaren vara olika personer. Ingen analys kommer ske huruvida det skiljer sig ifall 

beslutfattaren är en individ eller flera. 

Undersökningen kommer inte dra slutsatser av vilka effekter beslutfattandet i förstudien kan 

få för projektet i framtiden. Det som problematiseras i denna undersökning är komplexiteten 

av beslutfattande kontra svårigheterna med IT-projekt och vikten av att fatta bra beslut. 

Genom att öka denna förståelse av hur beslutfattande faktiskt ser ut i förstudien till IT-projekt 

öppnas nya möjligheter för vidare studier av vilka effekter som det kan få.  
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2. Teori 

Denna del inleds med att presentera vad beslutfattande är. Vidare problematiseras 

beslutfattande med att beskriva den klassiska synen på beslutfattande och kritik som har 

riktas mot denna, bland annat alternativa beslutmodeller som ser beslutfattande på andra sätt 

än den klassiska synen. Detta avslutas med en beslutmodell som är inspirerad av de tidigare 

beslutsteorierna. Denna delar upp beslutprocessen i två alternativa processer, kausalitet och 

effektualitet som bygger på dessa olika synsätt. Modellen kommer att användas som en 

analysmodell för att förstå hur beslut har fattas i det undersökta fallföretaget. Teorikapitlet 

avslutas med en kort beskrivning av den agila utvecklingsmetoden.  

2.1 Vad är beslutsfattande? 

Beslut fattas ständigt både privat och i organisationer. Då beslut är en såpass vanlig företeelse 

är risken att det uppfattas som en banal och okomplicerad handling. Inom beslutforskningen 

har det däremot visat sig att beslut ofta är en komplex och komplicerad process. Människor 

som fattar beslut, speciellt i organisationer är ofta inblandade i såkallade beslutsprocesser. De 

faktorer som påverkar människorna som är med i dessa beslutsprocesser är lätt att ta för givet. 

Bland personer i chefsposition är beslutsfattande en av de mest förkommande aktiviteterna 

(Harrison, 1996). En typ av beslut som kallas strategiska beslut är särskilt viktiga för 

organisationers långsiktiga välmående. Dessa styr agendan i organisationen, ifall dessa 

strategiska beslut fungerar ineffektivt i toppen för en organisation påverkar det hela 

organisationen negativt (Harrison & Pelletier, 1995). Beslutsfattaren ska reda ut vad som är 

önskvärt, undersöka vilka möjliga handlingsalternativ det finns och sedan välja ett. Om 

beslutsfattaren lyckas fatta det mest önskvärda handlingen i denna process kan beslutet ses 

som rationellt. Att fatta rationella beslut kan då ses som eftersträvansvärt då beslutfattaren på 

ett konstruktivt och målinriktad sätt väljer handling och fattar beslutet. Detta skulle innebära 

att alla beslut borde fattas/ fattas rationellt vilket de inte gör i praktiken. Beslut styrs inte 

enbart av val utan även av flera andra faktorer som till exempel lagar och regler. Dessa 

påverkar beslutfattaren och i vissa fall styr dessa helt över hur beslutsfattaren fattar vissa 

beslut. (Brunsson, 2007) Därmed är den rationella beslutsmodellen bara en av flera olika 

modeller för att förstå beslutsfattande, vilket kommer att behandlas vidare i detta avsnitt. 

2.1.1 Beslutfattarens påverkan 

En  annan aspekt som påverkar beslutsfattande är beslutsfattaren. Beslutsfattaren kan vara en 

eller flera individer som genom en beslutsprocess fattar ett beslut. Beroende på flera olika 
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omständigheter samt beslutsfattarens egna personlighet eller kognitiva förmåga påverkar det 

hur denna fattar beslut (Henderson & Nutt, 1980). Människor är olika och beter sig 

annorlunda i olika situationer. Därmed föredras olika tillvägagångssätt av beslutsfattare när 

beslut ska fattas. Henderson och Nutt (1980) kallar beslutfattarens tillvägagångssätt för 

"beslutsstil" (decision style). Den intuitiva personen föredrar att testa sig fram till rätt lösning 

medan den mer systematiska personen föredrar att strukturera upp problemet med hjälp av en 

metod som ökar chansen att hitta en lösning. Vidare kan människor delas upp beroende på 

deras föredragna sätt att utvärdera för beslut. Åt ena sidan den som tar in personliga känslor i 

beslutet och anser att det är viktigt att ta hänsyn till värderingar. Den andra extremen är den 

som logisk analyserar beslutsituationen och låter detta styra vid beslutfattandet (Henderson & 

Nutt, 1980). 

Studien av Henderson och Nutt (1980) bygger delvis vidare på kognitiva teorier angående hur 

beslutsstil påverkar beslutsprocessen. Det essentiella i detta är att beslutsfattande inte enbart 

kan förklaras utifrån olika beslutsmodeller därför att beslutsfattare är människor som är olika 

och inte agerar på samma sätt. Därmed bör detta med fördel tas i beaktande vid undersökning 

av hur en beslutsprocess har gått till. Däremot ska inte djupgående kognitiva faktorer studeras 

i detta papper men resultatet av dem. Ett av dem är hur beslutsfattare med olika beslutsstil 

reagerar ganska olika i samma beslutsituation. Vid bedömning av beslut rörande förväntad 

avkastning (ROI) och risk agerar beslutsfattare olika beroende på beslutsstil där vissa är mer 

riskbenägna än andra (Henderson & Nutt, 1980). 

2.2 Den rationella beslutsmodellen 

Att agera rationellt ses som något fint i vårt samhälle och därför förväntas det av 

beslutfattaren att man agerar i enlighet med rationalitetsprincipen. Rationalitetsprincipen 

bygger på att evaluera våra preferenser, utvärdera alla möjliga handlingsalternativ och de 

medföljande konsekvenserna av alternativen, sedan jämföra preferenserna med 

konsekvenserna, därefter anta det alternativ som erbjuder bäst konsekvenser utifrån våra 

preferenser. Detta handlar om vad vi vill uppnå i framtiden, och hur våra beslut ska föra oss 

dit. (Brunsson 2007)  

I en rationell beslutprocess handlar beslut om val och grundar sig i att människan är rationell 

(Brunsson 1998). Utifrån detta måste den rationella beslutsfattaren därmed fatta optimala 

beslut för att besluten ska anses rationella. För varje beslutssituation har beslutsfattaren 

fullständig koll på alla tänkbara handlingsalternativ, samt varje alternativs konsekvenser. 
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Vidare kommer beslutfattaren, som har full koll på sina preferenser och kan rangordna dem, 

att kunna jämföra dessa med de olika konsekvensera och därmed välja det alternativ som 

förmer sig högst nytta. (March & Olsen, 1975) 

Ett problem som har observerats med den rationella beslutsmodellens vida förankring i 

samhället är att den kan användas utan eftertanke på andra variabler som påverkar 

beslutsfattandet. I en studie visade det sig att omgivande faktorer vid beslutfattande varierar 

kraftigt mellan olika situationer och att de har stor inverkan på beslutfattarens beteende. 

Studiens perspektiv var utifrån att skapa bättre beslutstödsystem (DSS). Flera av dagens 

beslutstödsystem är framtagna för att vara anpassade till just den rationella beslutsmodellen. 

Ifall verkligheten inte fungerar helt på det sätt som den rationella beslutsmodellen visar på, 

vad får det för konsekvenser på beslutstödsystemets effektivitet? Genom att förstå hur och vad 

som påverkar beslutfattande kan det leda till bättre beslutstödsystem. (Huber, 1981) Detta 

visar på ett konkret fall där det visar sig 1, nödvändigheten att förstå mekanismerna bakom 

beslut 2, hur ökad kunskap inom beslutsfattande kan öka effektiviteten genom till exempel 

bättre beslutstödsystem. 

2.1.1 Den klassiska synen: Fullständig rationalitet 

Då det anses ”fint” att vara rationellt har det blivit det normativa för beslutsfattande, det vill 

säga hur samhället förväntar sig att beslut ska fattas (Brunsson, 2007). Det grundläggande 

antagandet bakom den rationella beslutsmodellen är att människan är rationell och alltid 

agerar rationellt. Detta synsätt är närbesläktat med teorin och begreppet ”Economic man”. 

Den ekonomiska människan försöker alltid maximera sin egen nytta genom att exempelvis 

alltid försöka få ut det mesta av sina pengar utan sentimental hänsyn. Hon känner till sina 

preferenser och väljer ut det bästa handlinsalternativet utifrån detta, vilket gör henne nöjd. 

(Bakka et al. 1999) Det ideal som växer fram utefter detta synsätt är att människan ska fatta 

fullständiga rationella beslut för att anses rationell. För att ett beslut ska anses fullständigt 

rationellt måste alla tänkbara handlingsalternativ vara beaktade. Om inte alla 

handlingsalternativ är beaktade kan inte beslutet anses rationellt, därför att det skulle kunna 

finnas ett handlingsalternativ som inte beaktades som skulle ha fört med sig en högre nytta. 

Därför anses även icke rationella eller irrationella beslut som sämre beslut. Denna teori om 

den rationella människan eller beslutfattaren som fattar fullständigt rationella beslut brukar 

nämnas som fullständig rationalitet.(March & Olsen, 1975) Problemet med den fullständiga 

rationaliteten är antagandet att människan har förmågan att alltid vara rationell. 
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2.1.2 Begränsad rationalitet 

Att fatta beslut kan ses som en problemlösning då det finns flera olika handlingsalternativ. I 

den normativa beslutsteorin presenteras lösningen på problemet att beslutsprocessen ska följa 

ramarna för rationellt beslutfattande. Detta kan dock bli problematiskt i verkligheten då det är 

nästan omöjligt att överväga alla potentiella handlingsalternativ. (Brunsson 1998) 

Beslutsfattare saknar nästan alltid den nödvändiga kapaciteten eller kompetensen som krävs 

för att samla in all relevant information för rationellt beslutfattande (March & Simon 1958). 

Även beslutfattarens preferenser måste kännas till i enighet med den rationella 

beslutsmodellen. Detta blir också problematiskt då människans preferenser tenderar att 

förändras. Det inte är beslutfattarens preferenser vid beslutstillfället som är relevanta utan de 

framtida preferenser denna har när handlingen av beslutet äger rum. (Brunsson 1998) Detta 

bidrar till att den rationella beslutsmodellen blir lätt att kritisera (Simon 1976). Därför är det 

av ökad vikt att skapa en vidare förståelse hur beslut är kopplade till rationalitet. Den 

begränsade rationaliteten utgår ifrån människans begränsningar. Det handlar om psykologiska 

begränsningar för vad människan ens har för möjlighet att klara av. Människan är oförmögen 

att hämta in all information som krävs för att beakta alla möjliga aspekter som en fullständigt 

rationell beslutfattare måste göra. Vid beslutfattande innebär det att givet förutsättningarna 

kan en beslutfattare anses rationell även om inte alla framtida preferenser, alternativ och dess 

konsekvenser är kända. Så länge beslutfattaren tar i beaktning alla de aspekter som är möjliga 

är denna rationell i sitt agerande. (Simon 2000) Det vill säga då människor inte har möjlighet 

att fatta beslut och göra val utefter vad de rationella teoriernas kriterier kräver gällande 

fullständig rationalitet, så bör människan därigenom vara begränsad rationell (March 1978). 

En del av kritiken mot beslutsteorin fullständig rationalitet är att den bygger på det 

orealistiska antagandet att människan alltid agerar helt rationellt (Brunsson 1998). "Den 

ekonomiska människan (Economic man)" som nämndes ovan bygger på att människan har 

förmågan att fatta rationella beslut och alltid gör det då hon vill maximera hennes egen nytta. 

Dessutom tas ingen hänsyn till omgivande eller känslomässiga faktorer. Genom kritiken mot 

detta synsätt skapades "den administrativa människan (administrative man) " av Herbert 

Simon som är en beteendemodell byggd på empiriska beteendemönster. Huvudegenskaperna 

hos den administrativa människan är bland annat att den som fattar ett beslut alltid har en 

förenklad bild av beslutsituationen snarare än en total. För att studera beslut- och 

valmöjligheter bör alltid dessa beslutfattares föreställningsvärldar tas i beaktande, och 

rationellt beteende bör bedömas utifrån föreställningsvärlden. Vidare påverkas beslutfattaren 
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av känslor omvärlden i sin beslutprocess. I beslutprocessen strävas det inte efter att hitta och 

välja det optimala alternativet, utan både hos individer och organisationer är de oftast 

inriktade på att hitta ett tillfredställande alternativ.  Att hitta och välja ett tillfredställande 

alternativ kallas i modellen för att satisfiera (satisfice). (Simon 1976) 

Teorin om rationellt beslutfattande har således delas upp i två grupper; fullständig och 

begränsad rationalitet. Milton Friedman (1953),håller visserligen med om att det är självklart 

att människan är begränsad rationell men att det är fullständigt irrelevant att fråga sig om 

människan är fullständig eller begränsad rationell. Det intressanta är hur människan agerar. 

Även då människan är begränsad rationell agerar hon trots det ofta utefter det teoretiska 

ramverket för fullständig rationalitet. (Conlisk 1996) Detta skulle innebära att människor 

strävar efter att agera och verka rationellt i förvissningen om att det skapar de bästa 

förutsättningarna för att uppnå högst nytta. Det stödjer även det tidigare resonemanget om att 

människan anser det fint att vara rationell och förväntar sig att seriösa beslutfattare ska agera 

så. Problemet med agerandet i likhet med fullständig rationalitet är att de beslut som fattas 

ofta är väldigt lätta att kritisera i efterhand med samma rationalitetsmodell. Då beslutfattaren 

inte har kognitiv förmåga att beakta alla aspekter vid ett beslut trots att denna skulle sträva 

efter det, kan den fullständigt rationella kritikern enkelt kritisera beslutet som irrationellt 

genom att visa på att alla aspekter eller handlingsalternativ inte har tagits i beaktning vid 

beslutstillfället (Brunsson 2007). 

2.3 Icke- rationella beslutsmodeller 

Begränsad rationalitet och satisfiering har dock blivit stora inom organisationsforskningen 

som uppkom efter Simons teorier om begränsad rationalitet och administrative man (Bakka et 

al. 1999). En annan beslutsmodell som också kritiserar det rationella synsättet är Charles E 

Lindbloms  ”de osammanhängande småförändringarnas metod (disjointed incrementalism)” 

(Lindblom 1959). Modellen kom fram i en artikel som behandlar beslutprocesser i offentliga 

organisationer och som praktiskt knyter an till det som sker när beslut fattas. Denna 

beslutmodell, i motsats till den rationella beslutsmodellen, går ut på att inte anpassa medel till 

mål, utan att välja de mål som passar till de tillgängliga medel man har. Beslutfattaren ska inte 

heller försöka analysera alla tänkbara medel den har tillgängligt utan endast ett fåtal. Vidare 

förändras ständigt målbilden där gamla mål omprövas och nya dyker upp. Beslut ska snarare 

ses som undvikande av något som är negativt än som en handling mot ett mål. Enligt 

modellen är beslutfattaren inte rationell utan prövar sig fram i små steg åt gången. Genom 

detta minskas risken för stora felsteg. (1959) Lindblom själv hävdar att detta är en bra 
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normativ modell för hur beslutprocesser verkligen ser ut i praktiken. Kritik mot modellen är 

att bara för att den ofta påträffas i praktiken betyder det inte att den är bra. Om det uppstår 

många nya och komplicerade problem som är av okänd karaktär kan det bli problematiskt att 

använda sig av de ”små stegens” tillvägagångssätt. (Bakka et al. 1999) 

Inom beslutforskningen är osäkerhet ett centralt begrepp. Den vanliga anledningen till att 

beslut fattas är att valet i beslutet ska leda till en framtida handling. Rationella beslut bygger 

dessutom på att kunna känna till sina framtida preferenser för att veta vilket alternativ som 

skall väljas vid besluttillfället och därmed medföra maximal nytta i framtiden. Problemet är 

att framtiden är väldigt svår att förutspå, och därmed skapar osäkerhet. (March, 1994) Det 

finns även nästintill oändligt av andra omgivande faktorer som varken organisatoriska eller 

individuella beslutfattare kan känna till som också skapar osäkerhet. Då inte alla av dessa 

faktorer är kända kan en beslutmodell som bygger på en välordnad beslutprocess bli 

problematisk. (Bakka et al. 1999)  

Detta synsätt ledde fram till framkomsten av en ny modell kallad ”soptunnemodellen (Cohen, 

March & Olsen 1972), där beslutprocessen inte ansågs vara välordnad utan snarare 

sammansatt av flera olika strömmar som påverkar den. 

De fyra centrala strömmarna är: 

1.      En ström av beslutsmöjligheter. Alla saker eller anledningar som påverkar beslutfattaren    

         eller organisationen att fatta ett beslut 

2.      En ström av problem. Allt som skapar engagemang, irritation eller inspirerar    

         organisationens medlemmar. 

3.      En ström av lösningar. Det som löser ett problem. 

4.      En ström av deltagare. Olika deltagare i beslutprocessen har betydelse på grund av dess             

         olika egenskaper och intressen. 

Modellen förutsätter att beslutstillfällena kommer som tunnor på ett löpande band till 

deltagarna. Samtidigt fylls dessa med en blandning av problem och lösningar. Beroende på 

vilka deltagare som närvarar fattas beslut utifrån detta. Ett problem behöver inte vara något 

negativt men något som beslutfattaren vill förändra genom en lösning. Då denna process är 

såpass oordnad präglas beslutprocessen av tillfälligheter, olika typer av problem, små och 

stora, kommer när som helst till den erfarna eller oerfarna beslutfattaren som förväntas fatta 

ett beslut. (Cohen, March & Olsen, 1972)  
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Denna modell bygger på att otydliga mål i stor grad påverkar organisatoriskt beslutfattande, 

samt att nutida handling ska behandlas i termer av en osäker framtid snarare än att vad den 

rationella synen ser som en förutsägbar framtid (March, 1994). 

2.4 Knightiansk osäkerhet 

Som nämndes tidigare finns det flera faktorer, både inom oss själva och i omvärlden som 

skapar osäkerhet. Människan har inte möjlighet att ta in alla faktorer som påverkar 

beslutfattande eller möjligheten att förstå alla framtida okända kombinationer av faktorer som 

påverkar utkomsten av ett beslut. Trots detta verkar människor inte i någon större grad 

uppleva världen som alltför ostrukturerad och osäker och ändå fatta beslut om framtiden. 

Detta kan bero på att många faktorer liknar varandra och följer ungefär samma mönster. 

Knight, (1921), presenterar tre olika sätt att hantera den osäkerhet som påträffas i olika 

situationer.  

Ett första angreppsätt att hantera den osäkra framtiden benämns a priori sannolikhet: I vissa 

fall går det att klassificera ett utfall helt homogent utifrån sannolikheter. Exempelvis är det 

inte nödvändigt att testa sannolikheten för olika utfall hos en tärning genom att kasta den 

tusen gånger utan den kan beräknas a priori (på förhand).  

Ett andra angreppssätt är statistisk sannolikhet: Empirisk statistik för olika händelser kan 

vägleda hur sannolikheten för framtida utfall kommer att se ut.  Exempelvis kan ett 

försäkringsbolag beräkna sannolikheten för en persons risk att krocka med sin bil utifrån 

tidigare data på personer med liknande egenskaper, liknade bilar etcetera, och sedan fatta 

beslut utifrån detta.  

Det tredje angreppssättet kallar Knight (1921) estimat: Detta skiljer sig helt från de andra två 

ovan då det handlar om situationer som är helt omöjliga att räkna ut sannolikheten på. 

Exempelvis omöjligheten att förutspå nyheter utifrån sannolikhet då ingen historisk data är 

relevant att använda. Estimat är vad som kallas för knightiansk osäkerhet. A priori och 

statistisk- sannolikhet är egentligen inte osäkerheter utan handlar mer om risk som är mätbar. 

I fall med knightiansk osäkerhet kan inte beslutfattaren hantera osäkerheten genom att 

objektivt beräkna riskens sannolikhet utan får snarare förlita sig på subjektiva processer som 

sitt undermedvetna och intuition. (Knight 1921) 
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2.5 Irrationalitet behöver inte vara någonting negativt 

Som det nämnts tidigare finns det flera faktorer som visar på brister i den rationella 

beslutsmodellen. Även om det inte alltid är intressant att undersöka huruvida beslutfattaren är 

rationell eller inte, kan det vara av intresse att studera om denne agerar rationellt (Conlisk 

1996). Det finns undersökningar som visar på att flera beslutprocesser innehåller många 

irrationella drag (Brunsson 1982, 1985, 1998), vilket skulle innebära att många beslutfattare 

agerar irrationellt. I många fall vet inte beslutfattaren vad den vill, vilka konsekvenser som 

finns och hur dessa ska jämföras med hennes preferenser. Det finns tre vanliga förklaringar 

till varför irrationalitet existerar i praktiken (Brunsson 1982). För det första är många 

beslutfattare inte tillräckligt smarta för att agera rationellt. Det handlar delvis om att kunna 

inhämta och tolka relevant information. Andra förklaringen handlar om psykologiska aspekter 

som att vissa typer av irrationalitet är naturliga egenskaper hos människor, vilka är svåra att 

träna bort. Detta påverkar även experter vilket gör att endast matematiska formulär, 

datorprogram eller liknande skulle klara av att vara opåverkade av beslutssituationen. Den 

tredje förklaringen är praktiska restriktioner i omvärlden. Beslutfattaren har kanske inte ens 

tillgång till all relevant information. Detta har lett till att normativ forskning har efterfrågat 

system för insamling och förmedling av data, vilket också har utvecklats i form av 

datoriserade beslutstödsystem. (Brunsson 2007) 

De som följer den rationella beslutsprocessen måste överväga de positiva och negativa 

konsekvenserna för de alternativ de har. Men den processen skapar osäkerhet och tvivel över 

vilket alternativ som verkligen har bäst konsekvenser och det kan bli svårt att välja och stödja 

ett alternativ. (Hoffman 1968) Risken är att beslutfattare tvivlar på det valda beslutet och 

känner att hon har valt fel, detta kan göra det problematiskt när beslut ska övergå till handling. 

För att mildra denna osäkerhet kan en irrationell beslutprocess med fördel användas. Detta 

genom att enbart söka efter stöd för ett alternativ och beakta dess konsekvenser. Då behöver 

inte människor fundera över flera liknande alternativ utan får ett som de kan förhålla sig till. 

Syftet är inte enbart att minska osäkerhet, vid aktiv positiv argumentation för ett alternativ 

skapar även entusiasm och ökad stöd för beslutet. (Brunsson 1976) Denna beslutprocess 

kallas för systematisk irrationalitet. Vissa alternativ som inte har en chans att konkurrera med 

huvudalternativet kan dock få finnas kvar i beslutprocessen, då dessa inte riskerar att 

övervägas och skapa osäkerhet utan däremot kan öka stödet för huvudalternativet. Tvärtemot 

den rationella beslutsmodellen börjar den systematisk irrationella beslutfattaren med att titta 

på konsekvenserna för att sedan hitta på preferenser som passar huvudalternativets 
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konsekvenser. Dessa påhittade preferenser kan då användas som argument för alternativet. 

Sammanfattningsvis kan många av de irrationella beslutprocesser som äger rum i praktiken 

tolkas som ett försök av beslutfattaren att skapa handling. (Brunsson 1998) Om det 

övergripande syftet med beslutet är att det snabbt ska leda till handling, kan den irrationella 

beslutsprocessen anses som ett mer rationellt val än den rationella beslutsprocessen.        

2.6 Sarasvathy’s beslutsmodell 

I en uppsjö av beslutsteorier och modeller kan det bli svårt att överblicka och förstå hur dessa 

ska kunna bidra till att förklara beslutsprocesserna i ett IT-projekt. Till hjälp kan en 

beslutsmodell framtagen av Sarasvathy (2001) användas som analysmodell. Denna modell har 

tagit hänsyn till flera av de tidigare beslutsteorierna och framställt beslutfattande i två 

grupper, kausalitet och effektualitet. Användandet av modellen och dess begrepp möjliggör en 

bättre analys av beslutfattandet. 

Som det nämnts tidigare i texten antas det ofta att människan är fullständigt rationell och 

fattar rationella beslut efter den rationella beslutsmodellen. Andra teorier och modeller har 

uppkommit för att försöka förklara hur beslutsprocessen och organisationer verkligen beter 

sig i praktiken. Flera modeller bygger på att beslutfattaren åtminstone vet vad den vill och vad 

denna strävar efter, men vad händer i en situation där framtiden är oviss och beslutfattaren 

inte vet vad den vill? Sarasvathy’s beslutsmodell angående kausalitet och 

effektualitet skapades för att beskriva detta. De av oss tidigare presenterade teorier och 

modeller (den ekonomiska människan, den administrativa människan, Lindbloms 

småstegsmodell, soptunnemodellen och knightiansk osäkerhet) har legat till grund och som 

inspirationskällor i hennes framtagande av en ny beslutsmodell. (Sarasvathy, 2001) 

Kausalitet och effektualitet är två olika begrepp för att förklara hur människan agerar och 

beter sig. Båda dessa grundar sig i att människan är begränsad rationell men utgångspunkten 

för kausalitet ligger närmare den fullständiga rationaliteten. Detta för att människan vet vad 

den vill uppnå, effekten, och försöker hitta de bästa av olika vägar eller medel för att komma 

dit. Exempelvis kan ett företag som agerar på en välkänd marknad lägga mycket tid och 

resurser på att analysera marknaden för att veta hur de bäst ska sälja så mycket som möjligt.  

Effektualitet åt andra sidan handlar om att framtiden är oberäknelig och istället för att 

fokusera på en önskvärd effekt och hur människan ska ta sig dit, bör de medel som finns 

tillgängliga vara i fokus. Framtida medel och effekter är svåra att förutse men genom att välja 

mellan olika tillgängliga medel har människan möjlighet att påverka framtiden. Exempelvis 
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för en entreprenör på en ny okänd marknad är det svårt att veta hur marknaden agerar och 

vilka möjligheter och svårigheter det finns. Den effektuella människan skulle istället för en 

marknadsundersökning experimentera sig fram utifrån sina medel och därmed lära sig mer om 

marknaden. Utifrån detta kommer denna att upptäcka vad som är lönsamt och sträva efter det 

målet vilket blir effekten av deras effektuella beslutsprocess. Det vill säga beroende på miljön 

och hur förutsägbar den är kan antigen den kausala eller effektuella metoden fungera bäst för 

att uppnå mest önskvärt resultat. (Sarasvathy, 2001) En bild som visar egenskaperna hos dessa 

två metoder kan illustrera skillnaderna som finns mellan dem.  

Kategorisering av skillnader Kausalitet Effektualitet 

Vad som är givet Effekten/ målet Medel eller verktyg 

Urvalskriterier vid 

beslutsfattande 

Välj mellan medel för att uppnå 

given effekt 

Urvalskriterium baseras på 

Förväntad avkastning 

Effektsberoende: Valet av 

medel beror på hur effekten ser 

ut som beslutfattaren vill uppnå 

och dennas kunskap om målen 

Välj mellan olika möjliga 

effekter som kan uppnås med 

givna medel 

Urvalskriterium beror på 

överkomlig förlust eller 

accepterad risk 

Aktörs beroende: givet val av 

medel, val av effekt drivs av 

aktörens egenskaper och dennas 

förmåga att upptäcka och 

hantera osäkerheter 

Antagna kompetenser Utmärkt för att utnyttja 

kunskap 

Utmärkt för att utnyttja 

osäkerheter 

Relevant sammanhang Mer förekommande i naturen 

Mer användbar i statiska, 

linjära och oberoende miljöer 

Mer förekommande i mänskligt 

handlande 

Utpräglad antagande om 

dynamiska, icke-linjära och 

ekologiska miljöer 

Det okändas karaktär Fokusera på de förutsägbara 

aspekterna i en osäker framtid 

Fokuserar på de kontrollerbara 

aspekterna i en oförutsägbar 

framtid 

Underliggande logik I den utsträckning vi kan 

förutse framtiden kan vi 

kontrollera den 

I den utsträckning vi kan 

kontrollera framtiden behöver vi 

inte förutse den 

Utfall Marknadsandelar i existerande 

marknader genom 

konkurrensstrategier 

Nya marknader skapas genom 

allianser och andra 

samarbetsstrategier 
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2.6.1 Operationalisering av modellen 

Utfallet från den empiriska studiens dokumentstudier och intervjuer kommer att analyseras 

utifrån denna modell. Beslutfattarna och beslutprocesserna i förstudien till IT-projektet 

kommer att delas upp mellan kausalitet och effektualitet beroende på var de bäst passar in. 

Detta genom att använda modellens kategorisering av skillnader. Ofta är inte en beslutfattare 

eller en beslutprocess helt kausal eller helt effektuell utan en blandning men kan tyda mer på 

det ena än det andra. Då denna analys är färdig öppnar det upp för vidare analys av hur 

beslutsprocesserna egentligen såg ut och vilka förväntningar som kan ha påverkat dem. 

Sarasvathy's beslutmodell kommer således endast att användas som ett analysverktyg för att 

förenkla analysen och bättre göra analys av beslutprocesserna angripbar. 

2.7 Agil systemutveckling 

Agil (Agile) betyder på svenska "lättrörlig" och har vuxit fram som en alternativ 

utvecklingsmetod för IT-system. Den agila principen skiljer sig från den klassiska 

"vattenfallsmodellen) genom att den går ut på att löpande leverera resultat till kunden. Allt 

ska inte utvecklas först och sedan levereras allting som ett stort paket på projektets deadline. 

Utvecklarna ska även först arbeta med det som är viktigast och till störst nytta för kunden, 

utefter kundens egna prioriteringslista. Kravlistan med krav på systemet kan hela tiden ändras 

och prioriteringarna på vad som ska utvecklas vilket utvecklarna får anpassa sig till. Nära 

relationer mellan utvecklare och den av IT-systemet beställande organisationen med 

regelbundna uppföljningsmötet tillhör också den agila principen. Ett agilt arbetsätt handlar 

mer om att prioritera att utveckla det som anses viktigt än att strikt följa en tidigare uppsatt 

plan föra en omfattande dokumentation över arbetet. (Gustavsson, 2007) 
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3. Metod 

Följande beskrivs hur vi gick till väga för att genomföra studien. 

3.1 Framtagandet av det teoretiska ramverket 

Nyckelbegreppen i denna undersökning var beslutsprocesser, beslutfattaren och IT-projekt. 

För att kunna analysera och besvara syftet hur beslutprocesserna i förstudien till ett IT-system 

går till utgick vår teoretiska referensram från  olika teorier angående beslutfattande. Denna 

information behövdes för att kunna svara på vår andra frågeställning om hur beslutfattaren 

påverkas av förväntningar. Eftersom många människor tror sig vara rationella i sitt 

beslutfattande (Brunsson, 2007), var detta något som först behövdes behandlas i 

undersökningens teoretiska ramverk. Efter det motsägande teorier om människans rationella 

förmåga samt modeller som försöker förklara hur beslutfattande faktiskt går till. Dessa teorier 

gav olika syn på beslutfattande och en bred grund som därmed på ett bra sätt kunde användas 

för analys av denna undersöknings studieobjekt.  

Då olika spretiga teorier var viktiga för att visa på hela fältet av beslutsteorier så skapade de 

även problem vid analysen av dessa. För att bättre kunna genomföra analysen användes en 

beslutsmodell framtagen av Sarasvathy (2001) som analysmodell. Denna modell bygger på 

flera av de tidigare framtagna beslutsteorierna och modellerna och anses därmed vara 

motiverad som analysmodell i denna studie. Det finns flera olika beslutsmodeller som 

beskriver beslutsfattande men den beslutsmodell som vi använder som analysmodell i denna 

studie är alltså beslutsmodellen som är framtagen av Sarasvathy (2001) som presenteras i 

teoriavsnittet på sida 17. Flera av de teorier som modellen grundar sig på är beskrivna i det 

teoretiska ramverket. Detta var viktigt för validiteten av resultaten i analysen. Analysen 

skedde med hjälp av analysmodellen men resultaten beskrivs med hjälp av de övriga teorierna 

i det teoretiska ramverket. Detta för att syftet var att förklara hur beslutprocesserna sett ut, 

vilket inte på ett bra sätt går att beskriva med enbart termer utifrån en specifik teori eller 

modell. Det var därför det var så viktigt att använda sig av en analysmodell som byggde på 

dessa tidigare beslutsteorier för att resultaten skulle gå att använda. 

De teorier och modeller som ansågs viktiga att ha med i det teoretiska ramverket var de som 

var relevanta vid analysen av studieobjektet. Därför valdes dessa teorier som på bästa sätt 

kunde bidra till detta. Vissa teorier som behandlade beslutfattande men inte var relevanta för 

vår frågeställning valdes bort, exempelvis beslutfattarens ansvar.  
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3.2 Empiriinsamling  

För att uppnå målet med denna undersökning behövdes en organisation som har genomgått en 

förstudie till ett IT-projekt där vi kunde undersöka beslutsprocesserna. Vi utgick från den 

teoretiska ramverket för att förklara hur den undersökta organisationens beslutprocesser gick 

till. Den studerade organisationen är ett försäkringsbolag som är i slutfasen av genomförandet 

av ett IT-projekt. Detta försäkringsbolag som studieobjekt ansågs passande då det kunde ge 

oss den data som behövdes för besvarandet av undersökningens syfte. Undersökningen på 

försäkringsbolaget var anonymiserat och därför kommer inga namn att nämnas. Fallföretaget 

kommer att benämnas som försäkringsbolaget och de intervjuade som respondenterna. 

3.2.1 Datainsamling 

Datainsamling sker för det mesta utifrån en induktiv, deduktiv ansats eller en blandning av 

dessa. Med induktiv ansats menas att forskaren samlar in empiri och observerar studieobjektet 

utan förutfattade meningar om det och drar sedan slutsatser ifrån detta. Deduktiv ansats är när 

forskaren utgår från tidigare forskning och drar logiska slutsatser i sinn studie utifrån detta 

(Jacobsen, 2002). Vi har valt en deduktiv ansats då vi undersöker en organisations 

beslutsprocesser och försöker förklara dem med redan existerande teorier och modeller. 

Insamlande av data från organisationen har huvudsakligen skett på två sätt, semistrukturerade 

intervjuer och dokumentstudier. Det första gav oss kvalitativ data som gav oss en inblick i hur 

hela processen i förstudien hade gått tillväga. Valet att genomföra intervjuer som 

insamlingsmetod grundades i att vid intervjuer ges möjligheten att komma ner djupare i hur 

processen har gått till då man kan diskutera och förtydliga oklarheter med den intervjuade 

(May, 2001). De intervjuade är personer i chefspositioner och personer med insikt i 

utvecklingsarbetet av IT-projekt. Dokumentstudier gav en vidare insikt i detta, det var 

framförallt dokument som beskrev förarbetesrapporter hos försäkringsbolaget. I de olika 

dokumenten gick det att följa beslutsprocesserna från projektets start till förarbetets slut samt 

vilka problem och lösningar som hade uppkommit.  

Valet av intervjuform blev semistrukturerade intervjuer. Detta är en intervjuform som ligger 

mellan strukturerade-  och ostrukturerade -intervjuer, vilket ger möjligheten till att sätta upp 

en ram för vad intervjun ska handla om och vilken information som behöver framkomma men 

utan att hela intervjun är helt låst utefter ramarna (Bell, 2006). Denna typ av intervjuform 

passade bra för undersökningen då författarna redan på förhand visste vilken typ av 

information de var ute efter, det vill säga hur beslutprocesserna i förstudien såg ut. Frågor som 
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eftersökte detta kunde därmed på förhand konstrueras. Frågorna grundades därför i de 

beslutsteorier och modeller som vi hade som utgångspunkt för vår undersökning, men 

frågorna omformulerades så att respondenten fritt kunde prata om hur de gjorde snarare än att 

endast svara på påståenden om hur de gjorde. Däremot passade inte intervjun att vara för 

strukturerad då intressanta svar hos respondenterna på förutbestämda frågor gav upphov till 

obestämda följdfrågor. Det var viktigt att inte styra in respondenterna i ett låst tankesätt med 

för många förutbestämda frågor eller med ledande frågor. Därför gavs respondenterna 

möjligheten att prata ganska fritt runt de frågor som ställdes. 

Intervjuerna ägde rum vid två separata intervjutillfällen. Vid båda intervjutillfällena var 

författarna under en dag hos fallföretaget och hade djupgående intervjuer med de för 

forskningsfrågan relevanta intervjupersoner. Alla intervjuer var på ganska exakt en timme, 

vissa lite längre. Totalt 7 olika intervjuer med följande intervjupersoner, VD, avdelningschef, 

två olika produktägare samt en lokalt anställd utvecklare. Alla dessa hade olika saker att bidra 

med vilket gav oss en bra bild av hur beslutsprocesserna i deras förstudie hade gått tillväga. 

Vi ansåg oss ha intervjuat alla personer som var relevanta och kunde inte se att fler intervjuer 

med någon annan i organisationen skulle kunnat bidra med ytterligare information som vi 

skulle ha nytta av. Den djupare förståelsen för organisationens beslutsprocesser som 

intervjuerna gav oss jämfört med dokumentstudierna var exempelvis vilka problem som de 

stött på eller hur riktlinjer och beslut uppfattas på annorlunda sätt av olika människor. 

Valet av dokumentstudier som datainsamlingsmetod var på grund av behovet att förstå hur 

förstudien i IT-projektet hade gått till. Dokumenten i dokumentstudien fick författarna 

tillgång till från försäkringsbolaget. Dessa låg som grund för att förstå hur förarbetet hade gått 

tillväga vilket möjliggjorde bättre förutbestämda frågor till intervjuerna. Dokumentstudien 

gav även en vidare insikt i hur beslutprocesserna i försäkringsbolaget hade sett ut och låg som 

stöd och källa för analysen. De studerade dokumenten var framförallt cirka tio stycken 

utförliga förarbetesrapporter och  tre årsredovisningar. Även andra dokument som 

konsultrapporter för organisationens förstudie, projektanalyser samt informationsdokument 

om själva organisationen studerades och användes i denna studie. Dokumentstudierna var 

viktiga i denna studie för att författarna bättre skulle förstå hur själva organisationen såg ut 

och var uppbyggd, vilka behov och resurser de hade och inte minst hur själva förstudien hade 

gått tillväga. Detta var grunden till att kunna förstå själva beslutsprocesserna, där de 

djupgående intervjuerna som sagd gav den mer detaljerade förståelsen. 
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3.3 Presentation och analys av datainsamlingen 

För att presentera den insamlade empirin på ett för läsaren läsvänligt sätt valde vi att empirin 

skulle presenteras i kronologisk ordning efter hur beslutsprocessen framskridit. På så vis kan 

en berättelse skapas som tar läsaren från en idé till att ett avgörande beslut har fattats. För att 

få en struktur i analysen kommer Sarasvathy's beslutsmodell att användas som analysmodell. 

Detta innebär att de sju ovan presenterade differentieringskategorierna kommer att analyseras 

var för sig. Utifrån detta kan en sammanställd analys göras av dessa kategorier för att se hur 

beslutsprocessen har sett ut och ifall förväntningar på beslutfattaren har påverkat 

beslutsfattandet. 
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4. Empiri 

Följande kommer försäkringsbolagets väg från en tanke om förändring till ett beslut att 

utveckla ett nytt IT-system att presenteras.  

4.1 Bakgrund om företaget 

Studieobjektet är ett försäkringsbolag i Sverige med i huvudsak två avdelningar, 

skadeavdelningen och försäkringsavdelningen. Denna undersökning fokuserar på 

försäkringsavdelningen då det är denna avdelning som genomför IT-projektet. Denna 

avdelning har bland annat som uppgift att kontrollera att alla betalningar från kunder kommer 

in, sköta reklamkampanjer och inkassoärenden för obetalda skulder. Till sin hjälp har de ett 

IT-system som hjälper och stödjer dem i detta arbete men som ska bytas ut och moderniseras. 

Det nya systemet måste åtminstone kunna stödja dessa funktioner likt det gamla systemet för 

att kunna ersätta det eftersom dessa funktioner är kärnverksamheten på denna avdelning.  

4.2 Varför de ville ha ett nytt IT-system 

Försäkringsavdelningen använder idag ett stordatorsystem (COBOL) för att hantera sina 

ärenden. Detta system byggdes i början av 1980-talet och har under alla år fram tills nu skött 

sina uppgifter väl. Problemet med stordatorsystemet är att det bygger på ett föråldrat 

kodningsspråk som har stora begränsningar i vad som går att koda och utformandet av nya 

funktioner blir därmed en svår om inte omöjlig uppgift för utvecklare. Kompetensen angående 

COBOL på utvecklarmarknaden i sin helhet är väldigt begränsad då ny teknik tagit över och 

med tiden kommer kunskapen om COBOL att försvinna helt. På försäkringsbolaget finns det 

idag två systemutvecklare som har kunskap om stordatorsystemet och dessa börjar närma sig 

pensionstillfället. När dessa går i pension kommer kunskapen om systemet att försvinna ur 

organisationen och därmed anser försäkringsbolaget att någonting måste göras för att undvika 

framtida problem som skulle kunna uppstå som följd av att ingen kan han hantera deras 

stordatorsystem. Det är inte enbart kompetensen att utveckla stordatorsystemet som minskar 

utan även kompetensen hur man använder det. Då systemet inte liknar något annat som 

används i dagens samhälle är det även svårt för användare att snabbt förstå och lära sig det. 

Detta medför höga utbildningskostnader för försäkringsbolaget när de vill utbilda sin 

personal. En viktig funktion hos försäkringsavdelningen var indrivningen av skulder. 

Försäkringsbolaget hade vetskap om att andra organisationer som hade någon form av 

indrivning använde sig av modernare system som hade mer funktionalitet än deras. Alla dessa 

konstateranden spelade en stor roll när försäkringsbolaget skulle besluta om de skulle behålla 
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det gamla systemet eller utveckla ett nytt. Beslutet blev sedermera att utveckla ett helt nytt 

system tillsammans med en systemleverantör.   

Nedan kommer deras beslutsprocess presenteras kronologiskt för vad de gjorde för att komma 

fram till att det var ett nytt egenutvecklat IT-system som var deras lösning på sitt problem hos 

försäkringsavdelningen. Det presenterade är inhämtat från interna, för försäkringsbolaget, 

projektrapporter och från de genomförda intervjuerna.  

4.3 Beslutsprocessen från idé till val av utvecklare 

4.3.1 Beslut om nytt system 

Försäkringsbolaget hade sedan tidigare valt att de skulle initiera en modernisering av 

organisationen för att de skulle kunna följa den allt mer föränderliga omvärld som påverkar 

dem som organisation. De hade då kommit fram till att de stordatorsystem som de använde 

sig av var en stor del i att de inte kunde hålla samma föränderliga takt som omvärlden och att 

det därför var av intresse att titta på nya alternativ till det enligt dem föråldrade 

stordatorsystemet. Som ett första steg i moderniseringen valde de att utveckla ett nytt system 

till skadeavdelningen då skadeavdelningen inte var lika komplicerad och omfattande som 

försäkringsavdelningen. Detta skulle minska de risker som fanns med att utveckla ett nytt 

system. Efter utvecklingen och implementeringen av skadeavdelningens IT-system gick det 

några år innan de ville fortsätta sin modernisering med att även inbegripa 

försäkringsavdelningen som helt hade lämnats åt sidan vid moderniseringen av 

skadeavdelningens IT-system. 

Det fanns inget beslut om att moderniseringen av försäkringsavdelningen skulle starta en viss 

tidpunkt efter att de var klara med skadeavdelningen utan vad som initierade moderniseringen 

var att de hade fått resurser, i form av projektpersonal, fria på grund av avslutande av ett 

pågående projekt. Då försäkringsbolaget inte hade något nytt projekt inplanerat för dessa 

tyckte de att det kunde vara dags att starta moderniseringsarbetet av försäkringsavdelningen. I 

detta stadiet fanns inget beslut om att ett nytt IT-system skulle implementeras och ersätta det 

gamla. Frågan skulle utredas. Några av respondenterna från intervjuerna beskrev det som att 

det inte alls var klart i början vad som skulle ske under förarbetet. De hade som utgångspunkt 

att de skulle modernisera försäkringsavdelningen, men mer specifikt vad det innebar och vad 

det skulle resultera i menade de inte fanns planlagt. Så det första de ville göra var att 

specificera vad de egentligen menade med att modernisera försäkringsavdelningen. Ifall det 

blev fört dyrt eller svårt med att införa ett nytt system skulle en möjlig lösning kunna vara att 
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försöka modernisera det gamla systemet. Problemet med att behålla det gamla systemet är 

som beskrivet ovan att systemutvecklare till det går i pension och att det är få utvecklare som 

kan systemet på marknaden. Detta leder till en insikt i att det gamla stordatasystemet inte är 

hållbart i längden och måste ändå bytas ut inom närliggande framtid. Respondenterna beskrev 

även beslutprocessen som att då försäkringsbolaget sedan tidigare hade moderniserat en annan 

avdelning genom att införa ett nytt IT-system tyckte de att IT-systemet skulle vara i fokus för 

moderniseringen även denna gång och därför valde de att begränsa sig till IT-systemet.  

I oktober 2007 presenterar därför försäkringsbolaget ett förslag till sin styrelse som står för 

beslutsfattandet om hur de ekonomiska resurserna får användas. I denna förstudie presenteras 

först situationen för hur försäkringsbolaget har problem med att hinna med i sin 

snabbföränderliga omvärld med exempelvis ny lagstiftning som snabbt ställer krav på 

förändring av hur de jobbar. Sedan påpekas det hur det gamla systemet inte klarar av detta 

högre föränderliga flexibla tempo.  

I dokument från försäkringsbolaget angående förstudien står det: 

“Vi vill starta en förstudie som ska kartlägga nuläget för både verksamhet och system, samt 

blicka framåt och på ett översiktligt sätt beskriva kraven på ett nytt IT-stöd. 

Förstudien ska ta fram de övergripande kraven, inklusive nya möjligheter, och ta fram ett 

grovt lösningsförslag för ett nytt verksamhetssystem till försäkringsavdelningen. Dessutom 

ska förstudien ta fram en plan samt kostnad för nästa steg i genomförandet. 

Projektets mål är att till styrelsens möte i juni 2008 leverera ett beslutsunderlag som föreslår 

vägvalet samt beskriver nästa steg inkl. kostnader.” (Internt förstudiedokument) 

Förstudien avslutas med att de presenterar ett kostnadsförslag för hur mycket projektet 

kommer att kosta och att de föreslår att detta skall genomföras, vilket styrelsen senare 

godkänner. I juni 2008 presenteras vad den tidigare förstudien resulterat i. Detta är en vision 

över vad avdelningen vill ha för system. Den presenterar vilka delar och funktioner som de 

anser vara viktiga för olika intressenter där bland annat chefer, medarbetare men även kunder 

ingår.   

Vidare presenterar de det fortsatta arbetet:  

“Efter förstudien föreslår vi nu en fördjupning där vi kan ta ställning till en mängd 

strategiska frågor, utreda verksamheten ytterligare och därefter planera det stora 
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förändringsprojektet med tidplaner och kostnader. För att kunna räkna på 

förändringsprojektet måste ett vägval göras efter drygt halva projekttiden. Detta vägval 

kommer att presenteras i form av ett beslutsunderlag till styrelsemötet den 5 december 2008. 

En nyttovärdering skall göras för att synliggöra intäktspotentialen samt kvalitetshöjning och 

kundnytta. Projektets mål är att till styrelsens möte i februari 2009 leverera ett 

beslutsunderlag för slutligt ställningstagande till eventuell start av genomförande av ovan 

skisserat förändringsprojekt” (Internt förstudiedokument) 

Även denna förstudie avslutas med en kalkyl på vad det fortsatta arbetet kommer att kosta i 

både tid samt pengar. 

4.3.2 Beslut om val av system 

Då de visste att de hade ganska små ekonomiska resurser till sitt förfogande ville de inte 

riskera “att de kastade pengarna i sjön” på något som de i framtiden kanske inte ville ha så de 

valde att endast spendera små summor åt gången på sina undersökningar. Genom att endast ge 

resurser åt mindre delprojekt åt gången menade de att de kunde svara snabbare på deras 

föränderliga omvärld genom att hela tiden fatta nya beslut om vad som skall ske som nästa 

steg i deras process. Detta tankesätt menade de genomsyrade hela projektet.  

Olika system att köpa in 

När det var beslutat om att gå vidare i processen med att hitta en lösning för ett nytt IT-

system, handlade det om att besluta sig för vilken typ av system de ville ha. Köpa in ett 

färdigt system eller utveckla själva. Då en av respondenterna sedan tidigare hade erfarenhet 

från andra organisationer med liknande funktion som deras försäkringsavdelning visste de att 

det fanns många funktioner och lösningar som redan fanns på marknaden som de eventuellt 

skulle kunna inspireras ifrån. Det första de gjorde var därför att skriva ned en lista med 

funktioner som de idag hade och som de visste att de behöver i framtiden. Sedan la de till de 

funktioner som de visste andra hade men som de saknade och som de tänkte skulle kunna 

hjälpa dem att arbeta mer modernt. Denna, som de kallade det, kravlista blev därmed en 

utgångspunkt för hur de senare skulle gå vidare.  

Nästa steg var att titta på om det fanns något system idag som kunde erbjuda dem ett svar på 

denna lista eller i alla fall till en stor del. Det fanns ingen anledning att uppfinna hjulet igen, 

menade de och fanns det därför ett system som kunde erbjuda dem allt de ville ha fanns det 

ingen anledning att inte undersöka möjligheten att köpa in ett färdigt system. Så det första 

arbetet var att undersöka om det redan fanns ett färdigt system som de kunde använda. I 
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december 2008 har de utefter den vision som de tagit fram om systemet utvärderat vilka redan 

existerande system på marknaden som kan erbjuda den funktionalitet som visionen innehåller. 

Detta ledde till att de kom fram till att det endast finns en aktör på marknaden som någorlunda 

kan erbjuda detta och att det vägval som de sa att de skulle fatta beslut kring därför handlar 

om att köpa detta redan existerande system eller att utveckla ett själva 

Köpa in eller utveckla själv 

Eftersom resultatet av den första förstudien var att det endast fanns ett system på marknaden 

som de eventuellt skulle kunna justera så att det fungerar efter deras kravlista, blev nästa steg i 

deras process att undersöka vad det fanns för fördelar respektive nackdelar med att köpa in 

och anpassa ett färdigt system. Detta ställde de mot att utveckla ett system från grunden som 

kunde anpassas till precis vad de ville ha. På grund av att de inte anser att de har ett tillräckligt 

underlag för att rekommendera endera väg så vill de att förstudien ska fördjupas ytterligare 

där de i samarbete med utvecklaren av det redan existerande systemet ska undersöka om det 

går att anpassa systemet efter den vision de har. Ytterligare anser de att de får mer kunskap 

om hur leverantören agerar i samarbete med dem och på så vis kan de skapa sig en bättre 

uppfattning om leverantören håller måttet enligt deras krav. Detta menar de minskar risken för 

ett felaktigt beslut i vägvalet. Även här följer en kalkyl på kostnaderna samt information om 

att beslutsunderlaget skall presenteras i april 2009. 

I januari 2009 beslutar dock styrelsen att de resurser som används i moderniseringsprojektet 

behövs på annat håll och att vägvalsbeslutet skall presenteras i februari 2009 istället. I februari 

presenteras en jämförelse mellan att köpa det färdiga systemet med modifiering eller att 

utveckla ett nytt system själva. Fem bedömningskriterier är vad de utgår ifrån och dessa är; 

resultat, kostnader, risker, arbetstidstimmar samt projektgenomförande. Resultatet jämförs 

vidare mellan funktionalitet, användbarhet, flexibilitet samt förvaltningsbarhet. Skillnaden 

anses vara likvärdiga i alla förutom i förvaltningsbarheten där de ser en stor fördel i att 

utveckla själva då de inte riskerar att bli bortprioriterade av utvecklaren som även kommer att 

behöva förvalta andra organisationers system. 

Angående kostnad så blir det dyrare enligt deras beräkningar att utveckla själv men bara 

marginellt. I tidigare förarbeten hade de inte lagt så mycket vikt på att räkna vad det kostade 

och vad de tjänade på olika alternativ utan till en början var det endast funktionaliteten som 

var i fokus. När de nu hade kommit fram till att de skulle genomföra ett vägval mellan att 

köpa ett system eller att utveckla själva tänkte de att det kan vara bra att jämföra dem 
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ekonomiskt. Jämförelsen kom fram till att det både skulle kosta mindre och krävas mindre 

arbetstimmar att köpa ett färdigt system.  

Vad gäller risk så är risken vid att köpa system att de får svårt att samarbeta med utvecklaren. 

Detta på grund av kulturella skillnader och det stora avståndet mellan dem geografiskt. De 

risker de såg med att bygga själva var att de kanske inte förstått vidden av komplexiteten i 

deras framtida system och att de eventuellt därför har räknat för lågt på de kostnader som 

förväntas uppkomma. De ansåg dock risken större vid att köpa ett system vilket fick dem att 

besluta om att utveckla ett själva. 

Sammantaget såg de mer fördelar av att bygga systemet själva vilket de föreslog att styrelsen 

skulle besluta. I december 2009 har de tillslut kommit fram till att det var ett nytt system som 

de skulle utveckla själva som var vad de ville göra och ansåg som bäst för att modernisera 

försäkringsavdelningen. I denna slutrapport sammanfattar de vad de gjort i de olika 

förstudierna samt visar med olika investeringskalkyler vad det kommer att kosta att 

genomföra projektet samt vilken nytta det bidrar med i form av att de presenterar ett nyttoträd. 

4.3.3 Val av systemleverantör 

För att gå vidare med att utveckla ett nytt system föreslog de att de skulle genomföra en 

upphandling med olika systemleverantörer för att på så vis hitta en leverantör som de kan 

känna förtroende för. De tog därför sin kravlista som följt med och blivit tydligare i hela 

processen och skickade ut den till olika utvecklare för att se vad de kunde erbjuda för lösning. 

Det var många utvecklare som de tyckte erbjöd ett väldigt bra pris samt bevis på kvalitet men 

på grund av att de inte kunde lämna säkerheter för att de kan slutföra projektet valdes de bort.  

Genom att skicka ut sin vision om ett nytt system, som under hela förarbetet har utvecklats 

från en vision till en klarare kravspecifikation, till olika systemleverantörer fick de in offerter 

på vad olika leverantörer ansåg att det skulle kosta dem att genomföra projektet. Det var dock 

inte priset som var den avgörande faktorn för vilken utvecklare som skulle få förtroendet utan 

det var den leverantör som kunde lämna bäst garantier på att projektet kan genomföras. Vissa 

leverantörer kunde kanske utveckla ett system med väldigt hög kvalitet till ett lågt pris, men 

kunde de inte lämna garantier på att de faktiskt kan genomföra projektet valdes de helt enkelt 

bort. En av respondenterna förklarade varför inte priset var viktigast, utan att leverantörerna 

kunde minimera risken för försäkringsbolaget var viktigare. Detta genom att ta på sig ett visst 

ansvar för vad som händer om de inte lyckas uppnå det de offererat. Respondenten hade 
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tidigare varit med om en leverantör som hade presenterat högkvalitativa lösningar men som 

helt plötsligt slutat leverera nya funktioner då de helt enkelt inte hade tid att utveckla mer. 

På grund av detta krav sållades de flesta mindre ekonomiskt starka utvecklarna bort och 

tillslut återstod bara en handfull börsnoterade leverantörer som hade den ekonomiska 

möjligheten att kunna garantera att de har resurser som kan dedikerads till detta projekt. Det 

slutgiltiga valet gick till så att det fördes förhandlingar mellan försäkringsbolaget och de 

återstående leverantörerna där den avgörande faktorn var att den leverantör som enligt 

försäkringsbolaget agerade mest förtroendeingivande i förhandlingssituationen blev den 

valda.       

4.3.4 Val av utvecklingsmetod 

De utvecklare inom försäkringsbolaget som skulle stå för själva utvecklingen av systemet 

tillsammans med utvecklare från leverantören, ville att utvecklingsarbetet skulle ske med en 

agil utvecklingsmetod. Detta motiverades som att det är det nya sättet att utveckla vilket ger 

större frihet i arbetet med bättre resultat då utvecklarna hela tiden kan fokusera på det som för 

stunden anses viktigast att utveckla. Inget motstånd mot detta uppkom vilket ledde till att det 

beslutades om att utvecklingen skulle ske med en agil metod. Därför var det viktigt för 

försäkringsbolaget att systemleverantören de valde hade ett agilt arbetsätt. Respondenterna 

menade att det agila innebar att arbeta lättrörligt och flexibelt och att det passade bäst in på 

deras syn om att deras omgivning förändras hela tiden. Genom att inte binda upp sig på att 

göra en viss sak under flera år skulle de snabbt kunna ställa nya krav i takt med att omvärlden 

förändras.  

I några av förarbetesdokumenten står det att beslut har fattas att utvecklingen av systemet ska 

ske agilt. Detta stärks genom beslut om att delleveranser av systemet ska ske en gång i 

månaden. Varje delleverans ska gå att köra separat så att organisationen kan stämma av att 

projektet levererar önskvärt resultat. Vidare står det klar och tydligt i rapporten från förarbetet 

att produkten (nya systemet) ska sättas ihop löpande genom dessa delleveranser och inte i 

slutet. Varje vecka skulle ett möte hållas mellan beställare och leverantör för att stämma av 

hur projektet går. Anledningen till detta arbetsätt är att de tidigt vill kunna se fel i 

leveranserna och upptäcka och förändra felställda krav. Detta stärks även av intervjuerna där 

de intervjuobjekt som var mer delaktiga i själva utvecklingen av systemet ville att projektet 

skulle fortlöpa på detta sätt. 
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Det som sen skedde under projektets gång var att utvecklingen inte var såpass agil som det 

först var planlagt. Anledningen kan ha flera orsaker. I en extern projektanalys angående 

projektets framgångsgrad framkommer det vissa problem med projektets agila arbetssätt. De 

ansåg i analysen att en agil metod var rätt för projektet men att de inblandade inte hade 

tillräcklig med erfarenhet av agila projekt. Agila projekt kräver agil styrning för att bli 

framgångsrikt, något som inte fungerade tillräckligt i detta fall. De menade även att 

svårigheter med att styra agila projekt eventuellt kan lösas med en blandning av traditionell 

vattenfallsutveckling och agil utveckling. Detta var något av den problematik som 

organisationen upplevde med det agila arbetssättet i projektet. Även i intervjuerna framkom 

det problem som berodde på bristande styrning och hantering av den agila arbetsmetoden. 

Däremot framkom det också att projektet fungerade bättre mot slutet. Under projektets gång 

lärde sig alla mer och beslut om vissa förändringar i styrningen och styrgruppen hade gjorts 

vilket kan ha bidragit till detta. Utgången av projektet blev att det hade utvecklats med en 

hybrid metod med inslag av både vattenfall och agilt. Systemet lanserades på en och samma 

gång i slutet av projektet utan några delleveranser, men med betydlig färre funktioner än 

planlagt. Även kostnaden och tidsramen för projektet hade överskridits. Det går därför 

slutligen att konstatera att de beslut som initialt hade tagits om att arbeta agilt inte uppfylldes 

när projektet verkligen var igång.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer försäkringsbolagets beslutprocess analyseras utefter analysmodellen. 

Genom att kategorisera skillnaderna mellan metoderna i sju olika kategorier kan en 

beslutprocess enklare analyseras utefter dem för att se om den är mer kausal eller effektuell. 

Därefter kommer en sammanvägd analys av dessa kategorier för att förstå hur 

försäkringsbolaget har fattat beslut. 

5.1 Beslutsprocessen utifrån Sarasvathy's sju differentieringskategorier 

5.1.1 Vad som är givet? 

 Kausalitet Effektualitet 

Vad som är givet Effekten/ målet Medel eller verktyg 

  

I den kausala processen är målet känt och det man strävar efter att nå. Beslutfattaren vet 

vilken effekt hon vill uppnå med sina beslut och fattar beslut utefter det. Tillvägagångssättet 

att nå målet, genom att välja mellan olika alternativs konsekvenser, anpassas för att på bästa 

sätt uppnå det givna målet eller effekten av beslutet.  

 I den effektuella processen utgår beslutfattaren från de medel och verktyg som finns till 

förfogande vid beslutprocessen. Begränsad av dessa fattar beslutfattaren beslut vars slutgiltiga 

effekt av besluten inte är känd i början av beslutprocessen. Resultatet eller effekten av 

beslutprocessen beror således på vilka medel och möjligheter/ verktyg beslutfattaren har haft 

till förfogande. 

 

Dessa två olika processer uppmärksammar en viktig del i att förstå beslutprocessen nämligen i 

att förstå vad beslutfattaren initialt utgår ifrån när hon fattar beslut. Problemet vid analys av 

detta i en beslutprocess är att det som är givet kan skilja sig på olika nivåer i samma 

beslutprocess. En organisation kan ha ett övergripande mål som de vill uppnå vilket tyder på 

kausalitet, men för att uppnå detta finns det flera underliggande delbeslutprocesser vars mål är 

otydligt och besluten fattas utifrån de givna medlen, vilket tyder på effektualitet. Detta var 

även fallet med det fallföretag som vi undersökte. 

Försäkringsbolagets problem med att deras gamla system var omodernt, saknade många 

önskvärda funktioner, riskerade att sakna utvecklare etcetera, ledde till att något måste göras. 

I detta skede var alla dörrar till lösningar öppna, så länge nämnda problem skulle lösas. Redan 
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här kan ett kausalt tecken identifieras då de har ett övergripande mål att lösa problemet, även 

om det är ett väldigt luddigt och otydligt mål som närmast liknar en vision att sträva efter. 

Försäkringsbolaget inledde en rationell process som undersökte olika alternativ och kom fram 

till att ett nytt system behövdes, antingen genom att köpa in eller att utveckla själva. 

Beslutfattarna hade även mål för vad som skulle uppnås med det nya systemet, bland annat 

lösa deras problem. Däremot fanns det inte under hela förstudien exakta mål om hur systemet 

skulle tas fram. I början stod som sagt alla dörrar öppna, skulle problemen kunna lösas genom 

att bygga ut det befintliga systemet, köpa in ett nytt system eller bygga ett eget nytt system? 

När det senare stod mellan att köpa in eller utveckla själva fanns det inget självklart alternativ 

utan det var de tillgängliga medlen och möjligheterna som fick styra. Finns det 

överhuvudtaget passande system att köpa in? Finns det passande leverantörer av IT-system 

som kan hjälpa till med utvecklingen av systemet? Hur mycket får det kosta, vilken budget är 

till förfogande? Utifrån frågeställningar likt dessa kom försäkringsbolaget fram till att 

utveckla systemet själva passade dem bäst utifrån de förutsättningar som fanns.  

Detta visar på att de var målinriktade eller kausala på ett övergripande plan. De visste vad de 

behövde och ungefär vad de ville ha ut av systemet när det var färdigt. Under de olika 

beslutprocessernas gång i förarbetet visades däremot flera tecken på effektualitet. 

Försäkringsbolaget utgick ifrån vad de själva hade för resurser, kunskap, behov etcetera och 

vilka möjligheter och medel som fanns externt som befintliga IT-system, utvecklare, kunskap 

etcetera. Detta snarare än att bestämma sig för exakt vad de ville ha och på vilket sätt oavsett 

vad det skulle kosta, hur lång tid det skulle ta, vilken kunskap som krävs etcetera. 

5.1.2 Urvalskriterier vid beslutfattande 

Kategorisering av skillnader Kausalitet Effektualitet 

Urvalskriterier vid 

beslutsfattande 

Välj mellan medel för att uppnå 

given effekt 

Urvalskriterium baseras på 

Förväntad avkastning 

Effektsberoende: Valet av 

medel beror på hur effekten ser 

ut som beslutfattaren vill uppnå 

och dennas kunskap om målen 

Välj mellan olika möjliga 

effekter som kan uppnås med 

givna medel 

Urvalskriterium beror på 

överkomlig förlust eller 

accepterad risk 

Aktörs beroende: givet val av 

medel, val av effekt drivs av 

aktörens egenskaper och dennas 

förmåga att upptäcka och 

hantera osäkerheter 
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 I den kausala beslutsprocessen väljer beslutfattaren de bästa medlen som finns för att uppnå 

den givna effekten. Beslutfattaren agerar så rationellt som möjligt, även om hon inte lyckas 

vara helt fullständigt rationell. Alla kända handlingsalternativ och dess konsekvenser 

utvärderas noga för att veta hur hon bäst ska nå målet eller effekten. Beslutsalternativen styrs 

även av vad som kan ge högst avkastning. Det vill säga, beslutfattaren motiverar sina beslut 

med saker som förväntad avkastning och därutav kan beslutfattaren styrka sina beslut och val. 

I den effektuella beslutprocessen väljer beslutfattaren mål eller effekter av beslutprocessen 

utefter vilka medel som finns tillgängliga. Beslutsalternativen påverkas även av hur stor 

förlust beslutfattaren är beredd att ta och hur stora risker. Beslutfattaren värderar alltså varje 

alternativs risk och om den är värd att ta, är risken eller den riskerade förlusten för stor väljs 

inte det alternativet även om det skulle kunna ge en hög förväntad avkastning. Slutligen ligger 

val av effekt hos beslutfattaren och dennas egenskaper och kunskap styr beslutet, vilket 

betyder att olika individer vid samma beslutsituation kan fatta olika beslut. 

Försäkringsbolaget hade ett övergripande mål med att införa ett nytt IT-system som skulle 

lösa deras problem. Samtidigt hade de inte en klar bild över exakt hur systemet skulle se ut 

eller hur det skulle tas fram, detta styrdes delvis av deras tillgängliga medel och kunskap. 

Däremot går det att uttyda att det var effekten av det nya systemet som var det viktigaste 

genom hela beslutprocessen för att kunna motivera att projektet ens skulle bli av. 

Försäkringsbolaget var tvunget att visa för ägarna i styrelsen varför det nya systemet 

behövdes och vad de skulle tjäna på det. Genom att visa på avkastningen systemet skulle ge 

kunde de resurser som efterfrågades till projektet motiveras. Styrelsen godkände projektet 

delvis pågrund av att det var nödvändigt att byta ut systemet men också på grund av att de 

räknade med att tjäna på det i slutändan, det vill säga de räknade med en positiv förväntad 

avkastning. Projektet begränsades inte av företagets tillgångar utan av vad styrelsen tyckte det 

var motiverat att tillskjuta projektet med tanke på den beräknade effekten. Detta indikerar på 

en rationell process med en tydlig kausalitet.  

Problemet med analys av deras ”urvalskriterier” är likt analysen av ”vad som är givet” att det 

går att analysera på fler olika nivåer. Samtidigt som deras övergripande beslutprocess tyder på 

kausalitet så finns det flera beslutprocesser som tyder på effektualitet. I deras olika förstudier 

fick de en viss summa pengar och tid att tillgå för varje förstudie som påverkade vad de kunde 

uppnå med dem. Detta gjorde också att ifall projektet inte skulle bli av hade styrelsen koll på 

hur mycket pengar som de förlorar, det vill säga en beräknad överkomlig förlust. Både vid 
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valet att köpa in system eller utveckla själva och vid valet av utvecklare beräknades risken 

med alternativen. Vad blir risken med att köpa in ett system och försöka anpassa det till den 

egna verksamheten? Vilka risker finns det med att utveckla själva? När det gällde val av 

utvecklare togs inte det billigaste alternativet utan den accepterade risken påverkade beslutet. 

Kan denna utvecklare verkligen leverera det som efterfrågas? Vad händer om något går fel, 

har denna utvecklare kapacitet att lämna några garantier? Försäkringsbolaget ville ha garantier 

ifall något skulle gå snett. Därför valdes mindre leverantörer bort då de inte skulle överleva 

ifall projektet gick snett och de var tvungna att kompensera försäkringsbolaget i enighet med 

de överrenskomna garantierna. För att minska denna risk valdes många duktiga och kanske 

billiga leverantörer bort. Beslutprocessen verkar också ha påverkats av aktörerna. En av 

respondenterna hade tidigare erfarenhet av andra IT-system som skulle kunna passa 

försäkringsbolaget. Denna visste därmed vilken effekt som kunde uppnås ifall 

försäkringsbolaget skulle besluta om att köpa in ett system. Detta kan ha påverkat förstudien 

samt vilka krav som ställdes på systemet då systembeställaren visste vilka funktioner andra 

system hade. 

Sammanfattningsvis tyder mycket på att försäkringsbolaget är kausala gällande urvalskriterier 

vid beslut. Mycket på grund av att de var tvungna att kunna motivera för ledningen varför 

projektet var viktigt. Däremot har flera effektuella tendenser upptäckts under förstudiens olika 

beslutsprocesser.  

5.1.3 Antagna kompetenser 

Kategorisering av skillnader Kausalitet Effektualitet 

Antagna kompetenser Utmärkt för att utnyttja 

kunskap 

Utmärkt för att utnyttja 

osäkerheter 

 

När det gäller att dra fördelar av existerande kunskap som att använda känd teknologi som 

konkurrensverktyg kan det tyda på ett kausalt tillvägagångssätt. 

Vid verksamhet inom ett okänt område som omfattar mycket osäkerhet kan den effektuella 

beslutsmodellen finnas. 

Inom området för att utveckla ett nytt IT-system finns mycket kunskap på marknaden. Även 

en av respondenterna i försäkringsbolaget hade som nämnts tidigare kunskap om olika IT-

system som skulle kunna passa den egna verksamheten. Det gjordes beräkningar och 

antaganden för vad de skulle kunna tjäna på ett nytt system, både av den egna personalen, 
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leverantörer av IT-system samt upphandlingskonsulter. Däremot fanns inget mål i att använda 

systemet som ett konkurrensverktyg mot konkurrenter utan enbart för att stödja den egna 

verksamheten. Hela projektet kretsades också av osäkerhet, vad man verkligen ville uppnå, 

hur man skulle gå tillväga, vad det fick kosta och hur lång tid det fick ta. 

Projektmedlemmarna trodde visserligen på beräkningarna som hade gjort vilket minskade 

osäkerheten för kostnaden och tidsåtgången under förstudien. Däremot visades en bristande 

kunskap och erfarenhet i hur agila utvecklingsprojekt skulle genomföras och styras, vilket 

skapade problem i projektet.  

5.1.4 Relevant sammanhang 

Kategorisering av skillnader Kausalitet Effektualitet 

Relevant sammanhang Mer förekommande i naturen 

Mer användbar i statiska, 

linjära och oberoende miljöer 

Mer förekommande i mänskligt 

handlande 

Utpräglad antagande om 

dynamiska, icke-linjära och 

ekologiska miljöer 

 

I naturen inträffar det massor av händelser som har naturliga orsaker och förklaringar, och kan 

därför bli analyserade och förstådda. I dessa miljöer som är ganska statiska och linjära och 

som inte förändras  så mycket är den kausala processen vanligare. Det vill säga, genom att 

saker som händer sker ganska linjärt och förutsägbart kan sannolikheten för olika händelser i 

framtiden lättare beräknas, vilket underlättar målfokuseringen på en given effekt som ligger i 

framtiden. 

I den effektuell processen handlar det istället om mänskligt handlande. Människan är 

oförutsägbar då hennes liv flödar av osäkerheter och tillfälligheter som påverkar hennes liv 

och ständigt påverkar hennes vägval i livet. Detta gör att mänskligt handlande är svårt att 

förutse och analysera och därför är den effektuella processen bättre och mer förekommande 

vid förståelse av mänskligt handlande. Den effektuella processen finns i miljöer som är svåra 

att förutspå och där det är svårt att räkna ut sannolikheten för att händelser ska inträffa.   

Denna kategori av skillnader mellan den kausala och effektuella processen kan sägas bygga 

på förmågan att hantera osäkerheter och beräkna sannolikheter. För att bättre förstå detta kan 

ett vanligt taget exempel som visar på detta illustreras. Tänk dig ett spekulativt spel med en 

urna innehållande 5 röda och 5 gröna bollar. Ifall man drar en röd boll vinner man ett pris. För 

varje dragen boll kan sedan deltagarna exakt räkna ut sannolikheten för att dra en röd boll i 

nästa runda eftersom de vet innehållet i urnan från början. I ett annat spel är innehållet i urnan 
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okänt, okänt antal bollar, färger och det är inte säkert att det finns några röda bollar i urnan 

överhuvudtaget. I detta fall går det inte att räkna ut sannolikheten för att dra en röd boll utan 

spelet kantas av osäkerhet och en okänd risk. (Kamien 1994; Sarasvathy 2001) Det har också 

visat sig att människor generellt sett föredrar den urna som har ett känt innehåll och en känd 

risk, framför den urna som har ett okänt innehåll och en osäker risk (Ellsberg 1961)  

I fallet med försäkringsbolaget har de i sin förstudie till ett nytt IT-system genomgått 

beslutsprocesser som innefattar en förändring för verksamheten. Efter att under lång tid ha 

arbetat med samma system ska detta förändras när det nya systemet implementeras. En 

förändring är motsatsen till ett statisk tillstånd och skulle därför kunna tyda på effektualitet. 

Dock måste försäkringsbolagets beslutsprocesser noggrannare analyseras för att ta reda på hur 

de faktiskt gick till väga. Hela processen från ide om nytt system tills de började utveckla har 

varit en ganska rationell process, iallafall har beslutfattarna försökt att agera rationellt. Detta 

har inneburit att de har försökt beräkna alla tänkbara konsekvenser för alla tänkbara alternativ 

för att kunna fatta det bästa beslutet utifrån deras preferenser. Beslut och beräkningar, som 

många gånger har handlat om vad som sker i framtiden, vilket därigenom har ställt krav på att 

beräkna sannoliketer för att det ska inträffa. Även om inte alla sannolikheter var utryckta i 

siffror så kunde det handla om ifall de trodde på beräkningarna eller inte. Till exempel trodde 

alla, beställare, produktägarna, leverantör och styrelse att det beräknade priset på att utveckla 

systemet var korrekt. Detta tyder på ett mer kausalt agerande av försäkringsbolaget i 

förstudien oavsett ifall deras beräknade sannolikheter visade sig vara rätt eller fel i slutändan.   

Viss kunskap och erfarenhet av att utveckla ett system fanns bland projektmedlemmarna 

eftersom ett mindre system tidigare hade implementeras på en annan avdelning i samma 

företag. Däremot var det nuvarande projektet större, mer komplicerat och annorlunda än det 

tidigare vilket skapade nya problem och hinder som projektmedlemmarna ändå inte kunde 

förutse trots sina kunskaper och erfarenheter sen tidigare. Det går att utläsa att 

försäkringsbolaget inte var särskilt pigga på att ta allt för stora risker och att de därför ville 

göra den "lilla" IT-systemförändringen först innan de tog på sig den "större", vilken är den vi 

undersöker nu. Anledningen var att "se hur de gick" med det lilla projektet, om det gick bra, 

ta lärdom och göra på samma sätt i det "större" projektet. På så sätt trodde de att de skulle 

kunna minska riskerna och osäkerheterna i projektet. Problemet var bara att 

förändringsprojekten skilde sig åt. Likt exemplet med urnor och röda bollar var det "större" 

projektet en urna med ett okänt innehåll, men projektmedlemmarna använde sig av 

beräkningar eller antaganden som byggde på uran tillhörande det föregående projektet med en 
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annan uppsättning bollar. Då innehållet i urnorna skilde sig åt fungerade inte beräkningarna 

från det föregående projektet. Med detta menas inte att projektmedlemmarna helt och hållet 

trodde att projektet skulle bli som det förra, men vissa felaktiga antaganden togs ändå på 

grund av detta. 

Det som går att utröna ur detta är att förstudien har i mångt och mycket utspelat sig i en 

effektuell miljö. Mycket förändras, mycket är nytt och det är svårt att veta vad som händer 

framåt i tiden. Förstudiens process har till viss del styrts av mänskliga beslutfattare som i 

praktiken inte alltid fattar rationella beslut även om hon försöker få beslutet att se rationellt ut. 

Även detta skapar en osäkerhet och ovisshet om vad som är att vänta i framtiden. 

Däremot har beslutfattare och projektmedlemmar i mångt och mycket agerat på ett kausalt 

sätt. De har försökt att kolla bakåt för att förutse vad som kommer att ske i framtiden, detta 

bland annat genom att beräkna sannolikheter för att olika händelser kommer inträffa. De har 

använt sig av tillgänglig information och sin gemensamma kunskap för att kunna fatta 

rationella beslut. 

5.1.5 Det okändas karaktär och underliggande logik 

Kategorisering av skillnader Kausalitet Effektualitet 

Det okändas karaktär Fokusera på de förutsägbara 

aspekterna i en osäker framtid 

Fokuserar på de kontrollerbara 

aspekterna i en oförutsägbar 

framtid 

Underliggande logik I den utsträckning vi kan 

förutse framtiden kan vi 

kontrollera den 

I den utsträckning vi kan 

kontrollera framtiden behöver vi 

inte förutse den 

 

Dessa två kategorier ”det okändas karaktär” och ”underliggande logik” har snarlik karaktär 

och därför anser vi att det passar bättre att analysera dem tillsammans. 

I den kausala processen fokuseras det på de förutsägbara aspekterna av en osäker framtid. 

Logiken är att i den utsträckning vi kan förutse framtiden, kan vi kontrollera den. 

I den effektuella processen fokuseras det på de kontrollerbara aspekterna av en oförutsägbar 

framtid. Logiken är att i den utsträckning vi kan kontrollera framtiden, behöver vi inte förutse 

den.  

När försäkringsbolaget hade beslutat sig för ett nytt IT-system hade de klara mål med vad de 

ville åstadkomma. Det var mål som att det nya systemet skulle vara modernt med tillgängliga 

utvecklare som kunde underhålla systemet och funktioner som bättre skulle stödja 
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medarbetarna och kunderna. De inom projektet trodde sig kunna uppnå dessa mål och 

funktioner. Detta bland annat genom att de noggrant och rationellt hade räknat på alla 

aspekter som skulle kunna påverka projektet som exempelvis kostnader, tidsåtgång och risker. 

Vissa i projektet hade även erfarenhet av tidigare systemimplementeringar och kunde dra 

lärdom av dessa för att undvika vanliga fallgropar och misstag. Därmed går det att uttyda att 

beslutfattarna till viss del fokuserade på de aspekter de kunde förutse för att kunna kontrollera 

framtiden att bli som de ville. Det vill säga genom aspekter som exempelvis att vara medveten 

om problem som kan uppstå och hur dessa ska lösas och att beräkna vad det kan kosta och 

tillföra tillräckligt med resurser. Om dessa aspekter kontrolleras och styrs på rätt sätt kan 

projektets resultat bli som de vill och detta tyder på kausalitet. 

Det som också visar också på hur försäkringsbolaget förutser aspekter är en av anledningarna 

till beslutet om nytt system. En av de anledningarna till att ett nytt system behövdes var enligt 

respondenterna att utvecklarna av det gamla systemet snart går i pension. När dessa 

utvecklare går i pension finns det ingen som kan fortsätta att underhålla systemet. Lösningar 

skulle vara att antingen försöka utbilda nya utvecklare inom det gamla systemet eller att 

implementera ett nytt system. Detta visar på hur beslutfattarna tar i beaktande förutsägbara 

händelser i deras beslutfattande för att undvika förutsedda problem i framtiden och därmed 

kunna kontrollera den. Med andra ord en kausal process. 

Däremot fanns det beslut och ageranden som inte tydde på fokusering på framtida aspekter 

eller ens försök att förutse aspekter i framtiden. De beslutade om att utveckla systemet med en 

agil eller iterativ utvecklingsmetod. Detta eftersom att i en agil utvecklingsmetod prioriteras 

funktionerna som ska in för att sedan utvecklas iterativt. En funktion designas, utvecklas, 

testas och utvärderas sedan förändras den utefter utvärderingen och går igenom faserna igen. 

Hela systemet ska inte implementeras på en gång utan funktion för funktion. Detta öppnar upp 

för att göra förändringar i funktionerna och kraven till systemet, förändra befintliga krav, ta 

bort befintliga krav och lägga till nya krav eller funktioner. Detta allt eftersom preferenserna 

och vad som efterfrågas förändras. En systemimplementering kan ta ganska lång tid och 

risken för att preferenserna hinner förändras under den tiden är ganska stor. Det var en av 

anledningarna till att en agil utvecklingsmetod efterfrågades. Genom att besluta om att arbeta 

agilt kan de exempelvis bättre kontrollera vad som utvecklas utefter vad som just då 

efterfrågas och behöver därmed inte förutse framtiden vilken är ett tecken på effektualitet. 
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5.1.6 Utfall 

Kategorisering av skillnader Kausalitet Effektualitet 

Utfall Marknadsandelar i existerande 

marknader genom 

konkurrensstrategier 

Nya marknader skapas genom 

allianser och andra 

samarbetsstrategier 

 

I den kausala processen är logiken att se marknaden som oberoende från företaget eller 

organisationen och företagarens eller entreprenörens uppgift är att ta så stora marknadsandelar 

som möjligt. 

I den effektuella processen är logiken att se grundaren till företaget, tillsammans med andra 

som en del av marknaden, som skapar marknaden. Detta genom att få ihop tillräckligt med 

aktieägare som köper in sig i iden och kan förverkliga företagsiden. Eftersom vad företaget 

exakt ska göra är beroende av aktieägarnas åtagande är behovet av att förutse framtiden 

minimalt. Det nystartade företaget blir således resultatet av en process av nätverkande, 

partnerskap och åtaganden. (Sarasvathy 2001) Med andra ord, för att företagsidén ska 

förverkligas behövs intressenter som går in med resurser. Dessa får då inflytande och 

beroende på deras beslut och agerande skapas företaget och dess mål. 

Analysen av fallföretaget i denna kategori blir problematisk då modellen är framtagen 

framförallt för entreprenörer vid nystartade företag. Denna studie omfattar ett 

försäkringsbolags beslutsprocesser i förstudien till ett IT-projekt. Försäkringsbolagets mål 

med IT-projektet är inte att ta nya marknadsandelar av existerande marknader eller att skapa 

nya marknader. Målet är som beskrivet tidigare snarare interna mål som förbättrat stöd för 

medarbetarna.  

Således bör analysen av denna kategori, ”utfall”, ses som i vilken kontext beslutfattarna har 

agerat inom när de fattat beslut angående IT-projektet. Systemet var inget nytt och okänt utan 

flera liknande system finns på marknaden. Även om systemet skulle egenutvecklas och 

anpassas till verksamheten finns grundfunktionerna i flera andra system. Därmed har 

beslutfattarna agerat i en tämligen välkänt sammanhang där information och kunskap har 

kunnat inhämtas från andra organisationers IT-system. Därmed kan ett kausalt samband ses då 

beslutfattarna har haft möjlighet att analysera den existerande marknaden för att fatta beslut 

om IT-systemet, vilket även beslutfattarna har gjort enligt respondenterna. 
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5.2 Sammanfattande analys av differentieringskategorierna 

För att kunna se ifall försäkringsbolagets beslutprocesser i förstudien tyder på mer kausalitet 

eller effektualitet måste alla analyser av de olika kategorierna vägas in. Sammantaget har 

beslutsprocesserna i förstudien ofta haft inslag av både kausalitet och effektualitet. Samtidigt 

som de visste vad de ville ha ut med projektet utgick de ofta utifrån sina tillgängliga medel 

vid beslut om IT-systemet. En av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till i deras 

beslutprocess verkar dock ha varit att kunna motivera projektet för ledningen och ägarna. 

Dessa vill veta varför projektet anses nödvändigt, och därmed måste projektmedlemmarna 

kunna presentera tydliga beräkningar på varför systemet behövs, till exempel förväntat 

avkastning. Detta har varit en avgörande faktor som i mångt och mycket har lett till en kausal 

beslutprocess.  

Det som går att utröna är att fallföretagets beslutsmiljö under förarbetet har präglats av 

osäkerhet och ovisshet om framtiden även om projektmedlemmarna trodde på beräkningarna. 

Beräkningarna byggde i många fall på uppskattningar av framtida aspekter som ingen 

egentligen visste vad de innebar. Till exempel framtida kostnader, tidsåtgång, problem/hinder 

vid utveckling av funktioner etcetera. Denna beslutsmiljö skulle därför kunna ses mer 

passande för en effektuell process än en kausal. Detta då effektualitet fokuserar på tillgängliga 

medel och verktyg snarare än ett absolut mål eller effekt.  

5.3 Beslutsprocessernas karaktär 

Utifrån ovanstående analys med hjälp av analysmodellen kan det nu utredas hur 

beslutprocesserna i förstudien till ett IT-system har gått till och vad det har berott på. Hur 

beslut fattas i denna kontext styrs således inte av beslutfattarens val av beslutsmetod, ifall 

denna ska vara rationell, experimentell, intuitiv etcetera. Det har visat sig att flera faktorer 

påverkar beslutfattaren och beslutsprocesserna till att vara på ett visst sätt. Därför kan det 

utrönas att den klassiska synen på människan som fullständigt rationell inte existerar utifrån 

denna undersökning. Besluten kan inte heller ses som uteslutande begränsat rationella. 

Däremot har synen på att det anses fint att vara rationellt (Brunsson, 2007) även observerats i 

detta fall. Detta då förväntningar på beslutfattaren att vara rationell har påtträffats. Detta var 

en av de observerade faktorer som påverkat hur beslutsprocesserna har gått till i det 

undersökta företaget. Andra faktorer som påverkat vid beslutfattande var bland annat 

målbilden, tillgängliga medel i form av resurser och tid, risk, tillgänglig information och 

kunskap, berörda aktörer, Beslutfattaren, beslutsmiljön samt beslutfattarens egna 
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erfarenheter, kunskap och preferenser. Dessa faktorer påverkade beslutsfattarnas 

tillvägagångssätt när de fattade beslut. En kort beskrivning av dessa följer nedan. 

5.3.1 Beslutsfaktorer 

Målbild - Beroende på hur klara mål det fanns vid en speciell beslutssituation påverkades 

beslutsfattarens möjligheter att vara rationell. Exempelvis vid början av förstudien var målen 

oklara vilket skapade mindre rationella beslutsprocesser vid det tillfället. I vissa fall 

irrationella beslut för att skapa handling. 

Tillgängliga medel - Hur lång tid och hur mycket resurser som en viss beslutprocess får ta 

påverkar beslutfattandet. Hur många olika alternativ för IT-systemets utformande kan 

undersökas innan beslut fattas och själva utvecklingen tar vid? Detta är en fråga om hur 

rationell beslutsprocesserna tillåts vara i förstudien. 

Risk - Vilka risker som är accepterade påverkar hur "djärva" beslut som fattas. I detta fall 

påverkades beslutsfattarna av att försäkringsbolaget inte var beredd att ta stora risker. 

Tillgänglig information och kunskap - För att kunna följa den rationella beslutsmodellen krävs 

det att ha kunskap eller kunna ta reda på nödvändig information som berör beslutet. 

Försäkringsbolaget hade tillgång till viss information angående IT-projekt och därmed 

möjligheten till att vara rationella. 

Berörda aktörer - Beroende på kunskapen och preferenserna hos beslutsfattarna samt vilka 

andra aktörer som blandade sig i beslutsprocessen påverkade det beslutets karaktär. I detta fall 

fanns det beslutfattare insatta i IT-projekt och i organisationens behov men som fick ta hänsyn 

till ledningens och styrelsens önskemål och förväntningar. Exempelvis, som det nämndes 

ovan, förväntades beslutfattarna att vara rationella och kunna motivera sina beslut på ett 

rationellt sätt. 

Beslutfattaren - Beroende på vem som fattar beslut och denna individs kognition påverkar det 

hur besluten har fattats. Försäkringsbolagets beslutfattare ville exempelvis inte ta stora risker. 

En förklaring kan vara att beslutfattarna var ganska logiska och strukturerade vid sitt 

beslutfattande och därför mindre riskbenägna, vilket stödds  av resultaten i Henderson och 

Nutts (1980) studie. 
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Beslutsmiljön - Hur komplext är beslutet och hur komplext är situationen där beslutet fattades. 

Detta har till viss del att göra med knightiansk osäkerhet. Vissa beslutssituationer kan vara 

mer förutsägbara än andra vilket påverkar förmågan att vara rationell hos beslutsfattaren. 

Beslutfattarens egna erfarenheter, kunskap och preferenser - Besluten påverkas även av vad 

beslutfattaren själv tror och hur hon själv bedömer beslutssituationen. Till exempel var en av 

beslutsfattarna en utvecklare från försäkringsbolaget som var med och beslutade om att arbeta 

på ett agilt sätt. Detta grundades i hennes egna erfarenheter av tidigare projekt, hennes 

kunskap om IT-projekt men självklart också i att detta var något som hon föredrog. 

5.3.2 Beslutsprocessernas utformning 

Detta är ett urval men inte alla av de faktorer som påverkade beslutsprocesserna vid det 

undersökta företaget. Som det framkom ovan utifrån analysmodellen tydde flera 

beslutsprocesser ha varit kausala. Mycket pågrund av de förväntningar på beslutsfattarna att 

tydlig kunna motivera besluten genom exempelvis beräkningar på att besluten var korrekta. 

Detta trots flera beslutsprocesser har varit i en mer effektuell miljö eftersom den har präglats 

av osäkerhet och problem med att förutse och beräkna aspekter i framtiden. Genom detta kan 

försäkringsbolagets beslutsprocesser förstås utifrån hur de har försökt att agera och hur det 

verkligen har gått till. På ett sätt kan beslutsprocesserna ses som rationella då det är hur 

beslutfattarna har försökt att vara, det intressanta är hur beslutfattarna agerar och inte hur de 

teoretiskt sätt är (Conlisk, 1996). Detta då beslutfattarna i flera fall har försökt följa den 

rationella beslutsmodellen, även om inte alla möjliga handlingsalternativ har beaktas har det 

rationella tänket varit drivkraften bakom besluten. Alla beräkningar som lett vidare till nya 

beräkningar och som motiverat handling i förstudien tyder på detta. Agerandet skulle också 

kunna beskrivas utifrån "den administrativa människan" (Simon, 1976) att beslutsfattarens 

föreställningsvärld ska tas i beaktande och att det inte strävas efter att hitta den optimala 

lösningen, utan att besluta om ett tillfredställande alternativ. 

Det som dock även går att se är att flera av beslutsprocesserna inte har tytt på rationalitet. I 

vissa fall har beslutsprocessen byggt på ren irrationalitet då  beslutfattaren antingen har velat 

påskynda en handling, eller för att personliga preferenser har spelat in för ett visst 

handlingsalternativ vilket har fått denna att borste från de övriga alternativens fördelar. 

Beslutprocessen om vilket leverantör av IT-system som skulle väljas följde en rationell 

process men slutligen var det "den som kändes bäst" utifrån någon form av magkänsla som 

valdes. Utifrån ovanstående nämnda faktorer går det att förstå att i alla beslutssituationer är 
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det svårt att alltid vara rationell, även om beslutfattare försöker att vara det. I osäkra och svårt 

förutsägbara beslutsmiljöer med lite kunskap och information att tillgå fattas beslut flera 

gånger på andra sätt än med rationella beslut. Vilka konsekvenser kan då ett rationellt 

agerande få i en icke rationell beslutsmiljö? En respondent hävdade att vissa saker som det 

räknades på för att fatta beslut i förstudien egentligen var helt onödig då samma resultat hade 

uppnåtts ändå. Den enda skillnaden var att den rationella beslutsprocessen i förstudien tog 

längre tid  kostade mer pengar.     

5.3.3 Förväntningar på beslutfattaren 

Som det har framkommit ovan har det ställts vissa förväntningar på beslutsfattaren att vara 

rationell. Vad som menas med förväntningar är hur beslutfattaren ska fatta beslut för att dessa 

ska godkännas. Ifall beslutfattaren inte kan motivera sina beslut genom att tydligt visa att det 

valda handlingsalternativet gav bättre konsekvenser än de andra alternativen så skulle ledning 

och styrelse inte kunna lita på det. Det skulle kunna leda till att beslutsprocessen måste göras 

om. Eftersom ledningen höll i resurserna ville de ha maximal utdelning av de medel de 

tillsköt IT-projektet. Därför ville de klart och tydligt kunna se hur dessa förvaltades och ha en 

tydlig struktur i förarbetet för att bättre kunna kontrollera riskerna. Dessa förväntningar ledde 

bland annat till att beräkningar och bearbetningar av stora mängder information skedde 

regelbundet under hela förstudien. Hur rationella beslutfattarna hade varit utan dessa 

förväntningar är svårt att veta men det går tydligt att uttyda att det i stor grad påverkade 

beslutsfattarna. Förväntningar på beslutsfattarna ifrån framförallt ledningen och styrelsen var 

en signifikant faktor i hur beslutsprocesserna gick till. 
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6. Avslutande diskussion 

Problemet med den rådande synen på förstudiearbetet för IT-system är att den utgår från att 

beslut skall fattas men de beskriver inte hur. Det allmänna synsättet är att beslut fattas 

rationellt men det har visat sig att detta inte alltid stämmer. Rationella beslut kräver ofta 

ganska mycket tid och resurser och detta kan vara ett problem vid just IT-implementering. Att 

vara rationell vid beslutfattande kan ha olika betydelser vilket har framkommit i denna studie. 

Om det rationella menas som att besluten fattas för att uppnå tillfredställande resultat är det 

själklart något positivt. Däremot utifrån de teoretiska modellerna går det att se att det faktiska 

handlandet i en beslutprocess inte alltid följer den rationella beslutsmodellen. Vilket inte 

heller behövs i alla situationer då de kan vara för komplexa och okända att en rationell 

beslutsprocess kan bli näst intill omöjlig att genomföra. Att ändå försöka agera rationellt 

utefter den rationella beslutsmodellen i dessa situationer riskerar att enbart skapa en onödigt 

dyr och långsam beslutsprocess. 

Utifrån analysmodellen fann vi att fallföretaget var ganska kausala i sina beslutsprocesser. Det 

fanns ett rätt så tydligt mål om vad moderniseringen skulle innebära och beslut om framtiden 

fattades på beräknade avkastningar och risker för olika alternativ. Dock så fanns det även en 

tydlig koppling till effektualitet i form av att de hela tiden avsatte mindre resurser till olika 

förarbeten för att på så vis inte riskera att förlora så mycket ifall någonting visar sig inträffa 

längre fram i projektet. Några av respondenterna gav svar som tydde på att de hade önskat 

mer effektualitet i förstudiet. Det vill säga att experimentera fram vad de ville ha snarare än 

att på förhand fastställa en krav på vad som ska gälla och följa det. Detta då det är svårt att 

veta vad som är önskvärt vilket skapar större frihet vid utvecklingen av systemet att utveckla 

det som då upptäck vara viktigt. Däremot hade dessa respondenter även förståelse för varför 

denna frihet inte var möjlig då styrelsen vill se konkreta mål och kunna beräkna kostnaden för 

projektet. Detta ledde även till förväntningar på beslutfattarna att vara tydliga och konkreta så 

de kunde motivera sina beslut. Beslutfattarna påverkades alltså att vara mer rationella i sitt 

beslutfattande, eller åtminstone kunna rationellt förklara besluten. Ifall dessa förväntningar 

har varit positiva eller negativa för beslutsprocesserna i hela förstudien undersöker vi inte men 

att förväntningarna är en signifikant faktor som påverkar beslutfattande går att se. 

Tidigare forskning har antingen undersökt leverantörssidan vid implementering av IT-system, 

beslutsfattande vid andra sammanhang. Att undersöka hur beslutsprocesserna ser ut i 

förstudien hos den beställande organisationen av IT-systemet är det dock svårt att hitta 

tidigare forskning om. Detta är ändå viktigt att undersöka då beslutfattande är en stor del i hur 
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styrningen av ett projekt går till, vad som ska göras kommuniceras via beslut. Många IT-

projekt misslyckas idag och är en stor kostnad för organisationen. Dessa IT-projekt behöver 

en hel del styrning vilket sker via beslutfattande. Alltså genom att ha undersökt detta har det 

skapats en ökad förståelse för hur beslutsprocesserna ser ut och till vissdel även varför. Denna 

studie skulle alltså kunna vara som en grund för fortsatta studier som undersöker hur 

beslutfattandet kan förbättras för att förbättra genomförandet av IT-system. Nedan presenteras 

vad som framkommit i denna studie. 

De framkomna resultaten av studien är följande: 

 I flera beslutsituationer försöker beslutfattaren att agera rationellt och fatta beslut 

utefter den rationella beslutsmodellen. I flera fall vill beslutfattaren även i efterhand 

visa på att de fattade besluten togs rationellt. Detta tyder på att den klassiska synen på 

att det är eftersträvansvärt att vara rationell vid beslutfattande kan ses även i denna 

studie. 

 Att fatta besluten rationellt kände flera beslutfattare var nödvändigt för att dessa skulle 

tas på allvar av ägarna i styrelsen. Utan rationella beräkningar av förväntad avkastning 

skulle IT-systemet knappast bli av, även ifall det inte skulle påverka själva IT-

projektet.  

 Beslutsmiljön i förstudien för fallföretaget präglades av osäkerhet och föränderlighet, 

vilket gjorde det svårt att förutse aspekter i framtiden. Att flera beslut försöktes tas 

rationellt berodde mer på vad som förväntades av beslutfattaren. I vissa 

beslutsituationer verkade besluten snarare ha fattats på ett annat sätt men framställdes 

som rationella.  

 Det gick inte att fastställa i vilken utsträckning beslutfattarnas kognitiva förmåga har 

haft för roll i hur besluten har fattats. Att en individs tillvägagångssätt att agera vid 

beslutssituationer har en inverkan är troligt men vilken betydelse det har haft i denna 

studie är oklart. 

 Slutligen, beslutens karaktär har en viss inverkan. Beslutens karaktär styrs i sin tur av 

faktorer som, hur besluten förväntas fattas, miljön eller kontexten som besluten fattas i 

och avsikten med besluten. En beslutfattare kan medvetet vara irrationell för att skapa 

handling, vilket skedde när det beslutades om att avsluta förstudien och börja utveckla 

systemet istället för att göra en ännu djupare analys i förstudien. Beslutens karaktär 

inverkar på  förstudien genom att det har betydelse för ifall projektet överhuvudtaget 

blir av samt hur lång tid den tar.  
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6.1 Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att skapa ökad förståelse för hur beslut fattas och såg ut i 

förstudien till ett nytt IT-projekt. För att undersöka detta ställdes följande forskningsfrågor: 

Hur går beslutfattande till i förstudien till IT-projekt? 

Förändras beslutfattandet av förväntningar på beslutfattaren? 

De dragna slutsatserna är: 

Beslutfattandet sker i en miljö med flera oförutsägbara aspekter vilket gör det rationella 

beslutsfattandet problematiskt. Beslutfattandet påverkas då av faktorer som intuition, 

experimentellt beslutfattande och irrationalitet. Dock har beslutfattarna ändå försökt att agera 

rationellt för att skapa trovärdighet och att det har förväntas av dem ifrån bland annat 

styrelsen. För att beslut ska leda till handling i detta fall måste beräkningar göras för att visa 

på bland annat förväntad avkastning, kostnader och risker, det vill säga ett rationellt agerande. 

Beslutfattaren och hur besluten fattas påverkas av de förväntningar som ställts. I detta fall var 

det en signifikant faktor till hur beslutfattandet gick till. Beslutfattarna förväntades vara 

rationella för att konkret kunna motivera beslututfallet och att kunna visa på målet och 

riskerna med projektet. Ifall dessa förväntningar inte infriades skulle projektet knappast bli av 

då styrelsen ej hade godkänt projektet på grund av bristande konkret underlag för projektet.  

 

6.2 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna utgå från resultaten i denna studie och undersöka hur 

beslutfattandet skulle kunna förbättras för att kunna skapa bättre resultat i IT-projekten. 

Denna studie var fokuserad på grunden, det vill säga hur beslutsprocesserna egentligen såg ut 

i förstudien. Annan forskning skulle kunna gå ner på olika detaljer. Till exempel studera hur 

vald utvecklingsmetod, det vill säga klassisk eller agilt, påverkar beslutfattandet. Målet med 

framtida undersökningar inom beslutfattande i förstudier till IT-projekt, är visserligen ökad 

kunskap och förståelse, men det skulle även kunna vara att kunna bidra till bättre lyckade 

systemimplementeringar i framtiden. 
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Bilagor 

Intervjufrågor 
 

Vem intervjuar vi? 

Vad heter du? 

Vad är din bakgrund? 

Hur länge har du jobbat på försäkringsbolaget? 

Allmänt om projektet 

Vad gör ni på er avdelning?  

Vad är era roller? 

Hur såg det ut innan beslut om förändring? 

Varför ansågs det att det behövdes en förändring?  

Vad var syftet med förändringen? 

Vad var det som påverkade att förändringen behövdes, interna/ externa faktorer? 

Beskriv kortfattat vad det var som förändrades? 

Mer specifika frågor hur de gick tillväga 

Skulle ni kunna redogöra mer ingående för de olika stegen som genomfördes i ert förarbete? 

- Visste ni redan från början att ni ville ha ett nytt system, eller fanns det andra alternativ? 

Vad var det som var tilltalande med utvecklaren ni valde? 

Hade ni en klar uppfattning om vad du ville uppnå med systemet innan ni började utveckla 

det? Om ja, hur uppfattade du dina chanser att uppnå dessa? 

Utförde ni några beräkningar på vad ni skulle kunna få ut av det här? 

Råd att förlora? Riskhantering 

Övervägde ni andra alternativ vid besluten eller visste ni alltid vad ni skulle göra? 

Vad hade ni för tankar med systemet från början och förändrades det med tiden? 

Hur såg ni på att ändra något som redan bestämts? 

Hur är kontexten där ni verkar i? 

 


