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Abstract 

There are a lot of system development methods who all have their differences. But the 
one thing they all have in common is that there is always a perspective on systems and 
system development behind. 
There is a will to save money and rationalize organizations by implementing information 
systems but too often reports about large projects that costs a lot more than estimated. 
We have asked ourselves if there is any insight about perspective dictates the 
development process. And that the choice of method depends on an active choice of 
perspective. 
The research has been made in the form of a literature study in which we explain the 
concepts of system development, perspectives and paradigms, system development 
methods. We then try to show the connection between them. 
To study how the insight of perspective is and empirical research has been made by doing 
interviews with the employees at a company and one of their clients. 
By analyzing the interviews and the companies work method with the help of the method 
analysis MA/SIMM we have been able to give a nuance to the theoretical results. 
Perspective – and method analysis are very important to understand why the system 
development process looks like it does and more importantly what it catches and what it 
do not. 
 
Keywords: Perspective, Method, System development processes, IT-system 
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Sammanfattning 

Det finns många systemutvecklingsmetoder som alla skiljer sig mer eller mindre åt. 
Gemensamt för dem alla är att det finns ett perspektiv på system och systemutveckling 
bakom. Det finns en vilja att spara pengar och effektivisera verksamheter genom att 
införa informationssystem men det rapporteras ofta om stora projekt som kostar mycket 
mer än beräknat.  
Vi har frågat oss om det finns en brist på insikt om att perspektiv (synsätt) på både 
systemutvecklingsprocessen och IT-systemet i sig styr utvecklingen.  
Val av metoder bygger på ett aktivt val av perspektiv. 
Undersökningen har vi gjort genom en litteraturstudie där vi förklarar begreppen 
systemutveckling, perspektiv och paradigm samt systemutvecklingsmetoder och försöker 
belysa sambanden dem emellan. 
För att undersöka hur insikten om perspektiv ser ut har vi i en empirisk undersökning 
gjort intervjuer med anställda på ett utvecklingsföretag samt med en av deras kunder. 
Genom att analysera intervjuerna och deras arbetsmetod med hjälp av analysmetoden 
MA/SIMM har vi nyanserat vårt teoretiska resultat. 
Perspektiv – och metodanalys är mycket viktiga för att förstå varför 
systemutvecklingsprocessen ser ut som den gör och framförallt vad den fångar upp 
respektive missar. 
 
Nyckelord: Perspektiv, Metod, Systemutveckling, Systemutvecklingsprocesser, IT-
system 
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1 Inledning 
Föreliggande kapitel beskriver det hur bakomliggande perspektiv på systemutveckling enligt 
forskare har stor betydelse för valet av utvecklingsmetod. Många IT-projekt misslyckas 
fortfarande, strategier saknas, är insikten om det bakomliggande perspektivets betydelse inte 
aktuell i praktiken? 

1.1 Fortfarande svårt att lyckas med IT-projekt? 
För att lyckas med ett utvecklingsprojekt måste det finnas ett allmänt synsätt (perspektiv)över hur 
man bör gå tillväga (Andersen 1994). Det skrevs 1994 och fortfarande talar branschfolk i 
liknande termer om samma problem. Ta till exempel en notisintervju i Computer Sweden där 
tidningen intervjuade en IT-konsult, vid namn Olle Odehammar, som menar att vården skulle 
”spara flera miljarder varje år” och att ”det måste finnas en vision om vart man vill komma med 
it” (Computer Sweden 2007-11-04). 
 
Det har bedrivits forskning om systemutveckling och metoder länge. Forskningen har bland annat 
visat hur ett perspektiv på systemutveckling är normativt, klassificerande och förklarande. Men 
ofta är vi inte medvetna om hur vi påverkar och påverkas av våra egna och rådande perspektiv 
(Nurminen 1988, Goldkuhl 1991). 
 
Markko Nurminen skriver år 1988 hur den snabba utvecklingen inom informationsteknologin blir 
allt mer hektisk. Han ställer två väsentliga frågor kring systemutveckling och 
informationsteknologins utveckling: ”finns det mer än en riktning?” och ”har vi ett val?” 
(Nurminen 1988).  Den senare frågan har blivit överspelad, men den första frågan är av betydelse 
för vår studie. 
 
Göran Goldkuhl har bland annat diskuterat hur perspektiv kommer få en ökad betydelse då han 
erfar att det görs många kombinationer av perspektiv i metodsammansättningar. Många gånger 
blandas vitt skilda perspektiv. Många metodhandböcker talar om hur man bör göra men inte 
varför (Goldkuhl 1991). 
 
Olika perspektivs för och nackdelar har diskuterats mycket länge och en höjd medvetenhet om 
perspektivens betydelse har skapats (Goldkuhl 1991). Vidare menar GOldkuhl att det både finns 
pengar att spara på att ta till sig ny metodkunskap, samt att det kan vara ett konkurrensmedel för 
att rekrytera och behålla duktig personal (1991). 
 
I en studie som Cap Gemini gjort, skriver Gulliksen och Göransson, som involverade 975 
personer, visade det sig att de tillfrågade använde över två timmar i veckan för att lösa problem 
som var relaterade till IT-användningen (Gulliksen, Göransson 2002). Uppenbarligen finns det 
vissa inriktningar som inte ger IS som användare lyckas bruka som det är tänkt. 
Dessutom gör Gulliksen och Göransson ett lätt överslag på de 66 procent som uppehöll jobben 
under 1998 och använde datorer i sitt arbete. Om de skulle lägga tio minuter mindre på problem 
med IT-stödet, skulle det innebära med 2000 års antal förvärvsarbetande att man skulle spara 10 
miljoner arbetsdagar per år (Gulliksen, Göransson 2002). 
Felfria IS är en utopi och man kan nog också undra om det någonsin funnits ett perfekt arbetssätt, 
men faktum kvarstår att det kan sparas mycket tid och pengar om IS blir lyckade. För att lyckas 
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använder utvecklare sig utav metoder. Metoder används för att utföra specifika uppgifter som 
skall resultera i nå uppställda mål för SU (Cronholm, Ågerfalk 1999). 
 
Om nu, som vi beskrev alldeles i början, det alltid finns ett särskilt perspektiv (synsätt)  bakom en 
metod, betyder det möjligen också att om vi byter metod byter vi också perspektiv (synsätt). 
Finns det en medvetenhet om detta ute hos utvecklare?  
I den akademiska världen finns det få arbeten som klargör vad en systemutvecklingsmetod 
innebär och koncepten som är relaterade till en sådan metod på ett gemensamgörande sätt 
(Cronholm, Ågerfolk 1999). 
Om det inte ens i den akademiska världen är vanligt att redogöra för en gemsam syn på vad en 
systemutvecklingsmetod är och hur begreppen hänger ihop, hur ser det då ut i verkligheten? 

1.2 Syfte   
Vårt syfte med denna studie är att undersöka perspektivsituationen som råder hos ett specifikt 
utvecklingsföretag för att få klarhet i om metoder väljs och används med grund i de perspektiv 
som ligger bakom. 

1.3 Frågeställningar 
I vår litteraturstudie kommer vi att gå igenom vad perspektiv är för något. Vi behöver redogöra 
för vad perspektiv är i dess språkliga betydelse men också när vi talar om informationssystem 
(IS). Vi behöver också gå igenom varför perspektiv är viktigt. Som forskare och studenter anser 
vi det uppenbarligen vara viktigt eftersom vi ägnar hela vår kandidatuppsats åt begreppet, men vi 
vill också förklara varför vi valt att göra detta. 
När man undersöker perspektiv inom systemutveckling finns ytterligare begrepp som arbetssätt 
och metod som hänger tätt samman med perspektivbegreppet (Cronholm, Ågerfalk 1999). Vi 
kommer visa detta samband i vår litteraturstudie och kommer då också redogöra för vad en metod 
är. 
Således har vi ett antal frågor vi bör besvara: 

 Vad är ett perspektiv? 
 Var hör perspektivbegreppet hemma inom systemutveckling? 
 Vad är en metod? 
 Hur hänger metoder och perspektiv samman med systemutveckling? 

Vi vill undersöka tendenser av perspektiv på systemutvecklingsmetoder. Ur den inledande 
presentationen av ämnet, där vi noterat att perspektivet på systemutveckling är bakomliggande 
varje metod, uppstår hos oss frågan om man funderar på bakomliggande perspektiv i de 
utvecklingsmetoder man använder, eller om det inte är viktigt.  
Använder utvecklingsföretag verkligen metoder på basis av ett perspektivval? Kan olika 
perspektiv ställa till problem? 
 
Utifrån ovanstående resonemang har vi alltså konkretiserat följande forskningsfrågor. 

 Använder utvecklingsföretag metoder på basis av ett medvetet perspektivval? 
 Kan olika perspektiv inom systemutveckling ställa till problem? 
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Underordnat ovanstående forskningsfrågor kommer vi också att söka besvara följande. 

 Hur ser det perspektiv på systemutveckling, som vi uppfattar mest dominerande, ut i den 
miljö vi undersöker? 

 Hur ser arbetsprocessen ut i den miljö vi undersöker rörande systemutveckling? 

För att svara på vilket perspektiv på systemutveckling som är dominerande i 
undersökningsmiljön behöver vi också få klart för oss hur arbetsprocessen ser ut. 
 

1.4 Forsknings – och kunskapsbidrag 
Vårt forskningsbidrag är i första hand empiriskt i form av vår dokumenterade iakttagelse i en 
verksamhet för systemutveckling. 
Goldkuhl definierar en rad karaktärer av kunskap. Den kunskap vi genererar är i huvudsak av 
karaktäriserande sort. 
De som i första hand berörs av vår kunskapsutveckling är de som skall utveckla IT-system och de 
som säljer IT-lösningar. Utvecklare får en möjlighet att komma i kontakt med ett vidare koncept 
som vi presenterar av perspektiv. Det kan hjälpa dem att lättare bedriva ett medvetet arbete. Detta 
gör att man har en medveten och därmed, tror vi, mer förutsättningslös ansats till IT-systemets 
roll i en specifik verksamhet.  
Vi anser även att beslutsfattare inom offentlig förvaltning kommer att ha stor nytta av att ta del av 
den kunskap vi i studien kommer att presentera. Framför allt de slutsatser som vi kommit fram 
till då vi ställer teori mot verklighet. 
 
Vidare anser vi att beslutsfattare och beställare får ett bättre underlag för att ta beslut. De får en 
klar bild av varför man bör göra en analys över vilket perspektiv som råder hos utvecklare, den 
egna verksamheten och i forskningen. 
Studenter och andra forskare kan självklart också ha ett intresse av att ta del av studien för fortsatt 
forskning och kunskapande inom området.  
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1.5 Centrala begrepp 
Begrepp Förklaring/definition 
IT-system, IT-stöd Datorstödda informationssystem, system som hanterar 

all den information och de funktioner som i en 
verksamhet krävs för att kunna utföra handlingar. 

Informationssystem (IS) Den korta beskrivningen är att ett IS behandlar 
insamling, bearbetning, lagring och överföring av data 
och information. Detta sker både av 
informationsteknologi såsom datorer men också av 
människor och ofta i en kontext av en verksamhet 
(Andersen 1994). 

Offentlig verksamhet Verksamhets som bedrivs med hjälp av skattepengar. 
Exempelvis kommunalverksamhet, social omsorg och 
Försäkringskassan. 

Utvecklare Kategori av de personer som arbetar med allt ifrån 
förstudie i utvecklingsprocessen till själva 
implementeringen av färdigt system. 

Beställare och kund Beställare och kund är de som ansvarar för en 
beställning av ett IS och ofta de som är 
systemadministratörer på sin arbetsplats eller liknande. 

Användare En person som skall nyttja eller nyttjar ett IT-system. En 
användare är med stor sannolikhet inte en expert av IT-
system. Skall ej blandas ihop med begreppet beställare 

Användbarhet  Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan 
bruka en produkt för att uppnå specifika mål. Detta på 
ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren 
tillfredsställande sätt.  

Användarvänlighet  
 

Ett IT-system är användarvänligt när det uppfyller krav 
på användbarhet och handlingsbarhet. 

Metod En metod är en bestämd form av arbetssätt som 
förankrats i teori och praktik för att uppfylla särskilt 
uppställda mål. 

Perspektiv Begreppet perspektiv är en sammansättning av två 
latinska ord. Per, som betyder igenom, och spectare, 
som betyder betrakta (Filosofilexikonet 1988). Den 
korta förklaringen är någons sammanfattade värderingar 
och erfarenheter om omvärlden genom vilka man 
blickar ut. 
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1.6 Disposition 
Vi har gjort följande disponering av innehållet för vår rapport. Syftet med dispositionen är att 
rapporten skall följa en röd tråd mot de slutsatser som gjorts. 
 
Kapitel 1 - Inledning 
Föreliggande kapitel beskriver det hur bakomliggande perspektiv på systemutveckling enligt 
forskare har stor betydelse för valet av utvecklingsmetod. Många IT-projekt misslyckas 
fortfarande, strategier saknas, är insikten om det bakomliggande perspektivets betydelse inte 
aktuell i praktiken? 
 
Kapitel 2 - Metod 
Syftet med detta kapitel är att presentera och argumentera val av metod. Vi förklarar även hur vi 
följt vald metod. Det för att läsaren ska få förståelse för hur vi arbetat och på vilken grund vi 
utfört analyser, insamling av data och hur vi sedan använt dessa. 
 
Kapitel 3 - Teori 
Kapitel tre avser presentera relevant teori för studien. Vi går igenom de begrepp som hör samman 
med perspektiv på systemutveckling. Det rör sig om systemutveckling som sådant och 
systemutvecklingsmetoder. Dessutom visar vi vad perspektiv är för något i sammanhanget och 
hur det kan relateras till paradigmbegreppet. 
 
Kapitel 4 - Empiri 
Den empiriska delen i denna studie grundar sig i intervjuer hos Pulsen Application AB. Vi 
presenterar här företagets bakgrund, egna metod och presenterar de intervjuer som vi genomfört. 
Vidare görs en analys av resultatet med hjälp av MA/SIMM som är en metodanalys. Vi utgår i 
analysen från Pulsen Applications egna dokumenterade metod Pulsen Application Method samt, 
där det går, resultatet av intervjuerna. 
 
Kapitel 5 - Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt knyter vi samman teori och empiri. Vi svarar på det frågor som vi ställt initialt i 
studien och härleder detta till om svaren kommer från teori eller empiri. Här presenteras våra 
egna tankar oh tolkningar kring resultat som vi nått. 
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2 Vetenskaplig ansats och metod 
Syftet med detta kapitel är att presentera och argumentera val av metod. Vi förklarar även hur vi 
följt vald metod. Det för att läsaren ska få förståelse för hur vi arbetat och på vilken grund vi 
utfört analyser, insamling av data och hur vi sedan använt dessa. 

2.1 Syn på kunskapsutveckling och vetenskaplig ansats 
Vår uppsats behandlar begreppet perspektiv som handlar om kunskapsutveckling. Perspektiv är 
vår perception och kategorisering av omvärlden menar vi att hermeneutiken är vår naturliga 
grund, eftersom vi använder språket för att kategorisera världen (Goldkuhl 1993). 
Hermeneutikens teorier handlar om att vi förstår vår omvärld mot bakgrund av vår egen 
förförståelse och andra bakomliggande kunskaper (Gilje, Grimen 2006).  
 
Förförståelse är ett begrepp som ibland också används för att benämna perspektiv. Dessa handlar 
om språk och begrepp, trosuppfattningar, samt personliga erfarenheter (Gilje, Grimen 2006). Den 
hermeneutiska grundsynen är synen på kunskapsutveckling i uppsatsen. Vi måste vara medvetna 
om våra egna perspektiv. 
 
Det går enligt Alan Bryman att dela upp vetenskaplig forskning i huvudsak två generella 
strategier, det kvantitativa och det kvalitativa. Dessa två strategier skiljer sig åt även om de i vissa 
avseenden verkar likna varandra. Men det finns många skillnader på djupare, ontologiska, plan 
men det är viktigt att inte lägga för stor vikt vid dessa skillnader (Bryman 2002). 
 
Vi vill inte bara ta reda på vad perspektiv är för något i sammanhanget systemutveckling utan 
också se om perspektiv kan ställa till problem. Därtill vill vi försöka tolka vad för perspektiv som 
är rådande i en specifik verksamhet. För att få reda på de två sistnämnda aspekterna måste vi 
genomföra en empirisk undersökning i intervjuform.  
Att använda sig av intervjuer är inom den kvalitativa traditionen vanligt för att samla in empirisk 
data. Dessa intervjuer sker ofta inte på ett strukturerat sätt utan mer som dialoger där intervju är 
öppen för de vändningar som kan uppstå (Bryman 2002). Det är också vår ambition, eftersom vi 
gärna vill få en så ärlig och direkt respons som möjligt från respondenterna. 
 
Det är inte ovanligt att kvalitativa studier med fallstudie leder in på en abduktiv metod (Alvesson, 
Sköldberg 2007). Vi har en fallstudieliknandeundersökning vilket också har inneburit en abduktiv 
metod. 
 
För att beskriva det som Alvesson och Sköldberg gjort, har vi med utgångspunkt i vår egen 
förkunskap sett ett möjligt teoretiskt mönster (djupstrukturen) som vi genom empirisk 
undersökning (ytstrukturen) försökt få större klarhet i (Alvesson, Sköldberg 2007). 
I det liknar den adbuktiva metoden också den hermeneutiska grundsynen. Likheten reflekteras 
kanske bäst i den hermeneutiska spiralen (Alvesson, Sköldberg 2007). Den hermeneutiska 
spiralens process kan förklaras som att man har en inledande uppfattning av till exempel en text 
som helhet. De enskilda delarna tolkas för att sedan åter relatera till helheten (Repstad 2007). 
I vår teori tänker vi visa att perspektiv är grundläggande för vår omvärldstolkning. Och att vi 
använder oss och anger ett perspektiv på allt vi erfar (Alvesson, Sköldberg 2007).  
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Vi förstår samtidigt att vi måste vara medvetna om, trots att vi valt en abduktiv kvalitativ strategi 
för vårt arbete med intervjuer och en hermeneutisk grund, betyder det inte alls att vi följt metoden 
till punkt och pricka. Metoden är en grundläggande vetenskaplig vägkarta, men många av våra 
val görs på mer praktiska grunder (Bryman 2002). 

 
Figure 1 Studiens arbetsmetod 

Ovanstående modell förklarar på ett övergripande sätt hur vårt arbete har gått till. Vår 
frågeställning har inlett en litteraturstudie och sedan har en intervju genomförts. Intervjuresultat 
har gett upphov till förändring i frågeställningarna. Det har medfört att litteraturstudien 
omarbetats. Resultatet påverkar både litteraturstudien, intervju och frågeställningarna och på det 
sättet har arbetet till slut lett fram till en färdig rapport. 

2.2  Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs ofta för att göra en inventering av kunskapsläget kring det 
problemområde man valt att studera (Goldkuhl 1992). Med andra ord började vår litteraturstudie 
innan vår metod och våra frågeställningar var mogna.  
 
Vår litteraturstudie skall besvara de begreppsfrågor vi ställer samt i viss mån relationerna mellan 
dessa. Vi ser också vår litteraturstudie som den grund vilken vår analys av empirin vilar på. 
 
Vi har främst använt oss av böcker vi funnit på Högskolan i Borås bibliotek samt rapporter och 
artiklar som finns på forskningsnätverket VITS hemsida där många texter vi studerat är författade 
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av bland andra Göran Goldkuhl. Goldkuhl är professor i informationssystemutveckling vid 
institutionen för datavetenskap på Linköpings Universitet och professor i informatik vid 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping bland mycket annat. 
En mycket viktig källa har varit Markku Nurminens bok ”People or Computers: Three Ways of 
Looking at Information Systems” som för vår studies syfte på ett mycket effektivt vis förklarar 
perspektivbegreppet med intresseområdet IS. 
 
Vi har alltså använt oss av ganska få källor som vi byggt våra huvudresonemang kring. Vi har 
använt oss utav skandinaviska forskares bidrag i störst omfattning.  
Nurminens bok ”People or Computers” är från 1988 vilket gör att den är 20 år gammal vid 
arbetat med vår rapport samt att han i sin tur refererar till teorier från 1960-talet. Detsamma kan 
dock sägas om Goldkuhl som också baserar mycket av sin forskning på teorier från senare delen 
av första hälften av 1900-talet och senare. Vi fann detta vara en styrka då deras egna teorier 
därmed frambringats med en solid grund i väl analyserade teorier. Godkuhl har dessutom forskat 
kring metodteori i omkring 30 år (Goldkuhl 1991). 
 

2.3 Empirisk undersökning 
Vår litteraturstudie har inte varit det enda vår studie utgått ifrån. Vi har även gjort tre intervjuer 
på ett kvalitativt vis. 
Vi har valt ut ett företag för vår empiriska undersökning och intervjuat anställda där och en av 
deras kunder. Företagets moderbolag heter Pulsen AB. Vi har genomfört våra interjuver på 
avdelningen för utveckling och förvaltning av systemet Magna Cura på Pulsen Application AB  
 
Vi valde Pulsen Application AB för att de är i en förändringsfas i sin verksamhet där de funderar 
på hur de arbetar internt och mot kund. De har genomfört en del organisatoriska förändringar för 
att skapa nya sätt att arbeta. Men samtidigt talade de om för oss att det fortfarande fanns 
frågetecken om vilka förändringar som behövs. 
De hade så vitt vi förstod en ganska öppen arbetsprocess men en egen utvecklingsmetod som de 
kallar Pulsen Application Method. En fördel var av rent praktiska skäl också att de är belägna i 
Borås. 
 
Vi tog beslutet att intervjua en kund för att se hur relationen mellan Pulsen och kunden ser ut. 
Genom att intervjua en utvecklare som har erfarenhet från hela utvecklingsprocessen på Pulsen 
och en anställd med ansvar för hela processen hoppas vi få en bild av vad som ligger bakom 
utvecklingen på Pulsen. 
Vår ambition var att intervjua så många som möjligt men vi insåg ganska snabbt att vi inte hade 
de tidsresurser som krävdes för fler intervjuer. 
 
Kvalitativa intervjuer har kritiserats för att vara för fokuserad på en person och individ vilket ger 
subjektiva svar. Men egentligen är det bara en insikt som bör vara klar för forskaren vid analysen 
menar Pål Repstad (2007). För vår studie är det just subjektiviteten som vi är ute efter. Därför 
anser vi att denna intervjuform passar vår studie. Med den empiriska undersökningen ämnar vi 
besvara de frågor som inte kan besvaras helt eller delvis av litteraturstudien. 
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2.4 Analysmetod MA/SIMM 
Vår analys av litteraturen är rent textuell och har som enskilt syfte att förklara de grunder mot 
vilka man skall ha möjlighet att genomföra en analys av empirin. Analys och tolkning är ofta 
svåra att urskilja menar Repstad, även om de kan skiljas åt rent teoretiskt (2007). För att stödja 
vårt tolknings – och analysarbete kommer vi därför använda oss utav en särskild analysmetod 
rörande empirin. Litteraturen analyseras, som tidigare sagt, som en textanalys. 
 
För att angripa våra frågeställningar om vilket perspektiv som verkar vara det dominerande i en 
given utvecklingsverksamhet och om perspektivval kan ställa till problem metodiskt anser vi 
MA/SIMM lämpa sig. Analysmetoden kan användas för att beskriva utvecklingsmetoder, kritiskt 
analysera eller skapa grund för vidareutveckling av metoder (Goldkuhl, Fristedt 1994). 
MA/SIMM är en så kallad metametod, en metod för metodanalys, som utvecklas av Göran 
Goldkuhl och Dan Fristedt (1994). 
 
Metodanalysen MA/SIMM är sprungen ur "SIMM familjen" (Goldkuhl 1993)  
Namnet SIMM står för följande begrepp: 
S = Samverkan  
S = Situationsanpassning   
 
I = Ifrågasättande  
I = Idéutveckling   
 
M = Meningsskapande  
M = Målstyrning  
M = Metodisk  
M = Metod   
(Goldkuhl 1994) 
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Figure 2 Övergripande metodstruktur MA/SIMM 

Anledningen att vi valt att använda oss utav MA/SIMM är framförallt att den är utvecklad efter 
många års erfarenhet av metodanpassningar som inte fungerat optimalt. samt att man också 
använt sig av MA/SIMM i praktiken (Goldkuhl, Fristedt 1994). Att det också är författarna 
bakom stor del av vårt teoretiska material gör också att vi kände stor tillit till metoden samt att 
den borde skapa förutsättningar för en god perspektivanalys med en särskild fas för ändamålet. 
 
Det finns fyra områden som utgör kärnan i MA/SIMM , mål – och perspektivanalys, analys av 
arbetssätt, dokumentanalys och begreppsanalys (Goldkuhl, Fristedt 1994). 
 
Metoden kan användas för att beskriva systemutvecklingsmetoder, göra en kritisk analys, eller 
för vidareutveckling av metoder. Goldkuhl och Fristedt förklarar att bakom varje metod finns ett 
synsätt, ett perspektiv som på så sätt styr syftet och placering av metoden i en utvecklingsprocess 
(1994). 
 
Vi kommer inte att använda alla delar ur MA/SIMM utan kommer att göra, såsom 
metodförfattarna också förklarar, urval som lämpar sig för vårt syfte (Goldkuhl, Fristedt 1994).  
I vår analys av den empiriska undersökningen använder vi följande moment: 

 Problemanalys   
 Styrkeanalys. 
 Mål- och perspektivanalys 
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Problemanalysen innehåller en problemlista där man inventerar problemen samt en problemgraf 
där man analyserar orsaker och effekter. På samma sätt genomförs styrkeanalysen, men med en 
styrkelista och en styrkegraf. 
Mål – och perspektivanalysen innehåller fler steg. Först en analys av metodidé som skall fungera 
som en sammanfattning av metodens världsbild följt av en intressentanalys där man redogör för 
vilka aktörer som är relaterade till metoden och deras roller. Sedan görs en målanalys med 
inventering i form av en mållista samt en analys i form av en målgraf. Vi har valt att inte göra en 
målvärdering utan istället försöka baka in vad som skulle kunna vara delar av det i den 
sammanfattande värderingen. Anledningen till detta val är främst vårt omfattande behov av att 
göra uttolkningar av vad som kan vara mål ur intervjuerna. Men också för att vi i första hand vill 
analysera det bakomliggande perspektivet och en implicit värdering av målen görs genom den 
analysen. 
 
Dessa tre moment utgår vi utifrån senare i vår sammanfattande värdering av den metod som 
används. Men för att ge en mer rättvis bild tänker vi använda oss utav det resultat vi får av de 
intervjuer vi genomför eftersom man inte alltid arbetar precis som en metodbeskrivning kan 
upplysa om. 
För att utföra delar av dessa moment använder vi grafnotationsverktyget Trampolin som 
utvecklats av forskningsnätverket VITS och stödjer FA/SIMM. MA/SIMM använder moment 
som finns i FA/SIMM. FA står för förändringsanalys och det moment där man analyserar 
problem och mål med vilka man försöker definiera förändringsbehov och förändringsåtgärder 
(Goldkuhl, Röstlinger 1988). 
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3 Teori 
Kapitel tre avser presentera relevant teori för studien. Vi går igenom de begrepp som hör 
samman med perspektiv på systemutveckling. Det rör sig om systemutveckling som sådant och 
systemutvecklingsmetoder. Dessutom visar vi vad perspektiv är för något i sammanhanget och 
hur det kan relateras till paradigmbegreppet. 

3.1 Systemutveckling 
För att skapa en förståelse för begreppet ”systemutveckling” tittade vi på vad sammansättningen 
verkligen betyder. Vi börjar med en definition av begreppet ”system”. Enligt 
Nationalencyklopedin är ett system en ”helhet sammansatt av flera delar” Begreppet ”utveckling” 
definieras av Nationalencyklopedin som en ”process varvid något förändras och ofta blir mer 
komplicerat eller värdefullt”. Det är den generella betydelsen, men inom informationsteknologin 
finns andra definitioner. 
Goldkuhls definition av systemutveckling är ”människors arbete med att analysera utforma och 
förändra verksamheter där datasystem planeras att ingå eller planeras ingå som delar” (1998). 
För att exemplifiera hur systemutveckling kan se ut generellt presenterar vi nedan en modell över 
systemutveckling. En systemutvecklingsmodell beskriver den övergripande strukturen och brukar 
vara metodoberoende (Goldkuhl 1991). Men, det finns alltid en grad av metodberoende eftersom 
de som tagit fram systemutvecklingsmodellen har sin metodsyn. Därför kan vissa 
systemutvecklingsmodeller vara mer lämpade för vissa systemutvecklingsmetoder (Goldkuhl 
1991). 
 
En modell för systemutveckling som är visar hela systemutvecklingens process är 
livscykelmodellen. Livscykelmodellen representerar ett sätt att se på systemutveckling. Det är ett 
perspektiv som lämpar sig för användarstödd utveckling, och har sju faser (Andersen 1994). 
 
Förändringsanalys Analys Utformning Realsiering Implementering Förvaltning 

och drift 
Avveckling 

 
Livscykelmodellen är en konkret beskrivning av systemutvecklingens olika faser men fortfarande 
inte en beskrivning av hur man går tillväga.  
Den egentligen systemutvecklingen sker under analys, utformning, realisering och 
implementering. Förändringsanalysen och framförallt analysen är de viktigaste faserna, enligt 
Andersen. Om de utförs dåligt kommer även informationssystemet att bli dåligt (Andersen 1994). 
 
Förutom systemutvecklingsmetoder, som vi kommer gå igenom senare, måste utvecklarna även 
ta hänsyn till systemutvecklingens yttre ramvillkor (Andersen 1994) 
Inom systemutveckling måste utvecklare ta hänsyn till lagar, avtal av olika slag, som måste 
följas. Utöver lagar och avtal finns även de uppfattningar som existerar om till exempel hur en 
utvecklare skall sköta sin uppgift, agera mot kund, och till och med vilka system man bör vara 
med och utveckla (Andersen 1994). 
Andersen talar om att det finns normer för vad som är god systemutveckling där det finns yttre 
och inre egenskaper som skall tillgodoses (1994). De yttre egenskaperna är vad som bör finnas i 
en kravspecifikation. Det är vad som önskas av den som beställt systemet. De inre egenskaperna 
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är allt som rör de tekniska krav som måste tillgodoses för att uppfylla de yttre kraven, inklusive 
hårdvara (Andersen 1994). 
 
Wiktorin (2003) menar att systemutveckling innebär att man förstår verksamheten och de krav på 
stöd som människorna i den har, och hur dessa krav översätts till datorernas värld. 
Wiktorin (2003) delar även upp systemutveckling i tre delar. 
Den första del är verksamhetsutveckling, som innebär analys av befintlig verksamhet och föreslå 
förbättringar. Förändringsanalys (FA) är ett exempel på det samt Verksamhets – och 
Informationsbehovsanalys (VIBA) 
Den andra delen är informationssystemsutveckling som handlar om att genomföra en 
verksamhetsutveckling av informationssystemet och därefter datasystemutveckling. 
Den tredje delen är datasystemutveckling med utgångspunkt från en kravspecifikation för att 
utveckla ett datorstöd.  
 
Wiktorin (2003) poängterar även att begreppet systemutveckling som sådant är ”oprecist”. Med 
detta menar han att man antingen kan räkna in alla tre ovanstående delar gällande analys och 
förbättringsförslag, till att ta fram en kravspecifikation och sedan designa det faktiska datorstödet. 
Eller så ser man just processen (arbetet med designen av datorstödet) som systemutveckling det 
vill säga ett mer tekniskt sätt att se på begreppet. I denna studie ser vi till den vidare betydelsen 
av begreppet, det vill säga från analys till implementering. 

3.2 Perspektiv och paradigm 
Det används metoder inom systemutveckling. Bakom varje metod finns en eller flera 
metodförfattare. Bakom varje metodförfattare finns ett perspektiv på hur systemutveckling bör 
ske (Cronholm, Ågerfalk 1999 via Nurminen 1988). 
 
Ett perspektiv i sammanhanget av systemutveckling är normativt, förklarande och klassificerande 
(Cronholm, Ågerfalk 1999). I mer detalj betyder det att om en person utför en något på ett visst 
sätt rutinmässigt och andra börjar ta efter blir det arbetssättet institutionaliserat. Eller med andra 
ord, arbetssättet blir ett institutionaliserat perspektiv på hur man bör göra något (Nurminen 1988 
och Goldkuhl 1991). 
Metodförfattarnas värderingar och uppfattningar påverkar således den som använder sig utav en 
metod.(Cronholm, Ågerfalk 1999). Men det betyder inte att alla metoder har solklara definitioner 
av metodförfattarnas perspektiv som ligger till grund för metoden (Cronholm, Ågerfalk, 1999). 
 
Mer allmänt kan man inte vara perspektivlös eftersom vi alla har olika sätt att kategorisera vår 
verklighet på (Goldkuhl, Röstlinger 1988). Perspektiv, i allmänhet, är så till den höga graden 
allestädes närvarande att vi inte kan se eller erfara någonting utan att vi antar ett perspektiv 
(Alvesson, Sköldberg 2007). 
 
Nurminen kopplar samman perspektiv på systemutvecklingsmetoder med det vetenskapliga 
begreppet paradigm. Han gör det eftersom båda har likheter i formen av att vara normativa 
begrepp som ”styr” människors sätt att tänka (1988). Paradigm är ett begrepp som Thomas Kuhn 
myntat och står han definierar det som en ”benämning på det mönster som styr vetenskapligt 
tänkande”(1962).  
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Nationalencyklopedin beskriver vidare ”ett paradigm anger implicit hur forskningsobjektet skall 
förstås, vilka teorier, metoder och observationer som är relevanta och riktiga samt kriterier för 
god vetenskap”. 
 
Begreppet perspektiv är, som vi tidigare nämnt, en sammansättning av två latinska ord. Per, som 
betyder igenom, och spectare, som betyder betrakta (Filosofilexikonet 1988). Perspektiv handlar 
alltså om betraktelse igenom något. Det som betraktas är omvärlden och betraktaren är en 
individ. 
 
Nurminen menar att denna information, eller framförallt, hur den anskaffas, är mycket viktigt för 
att förstå hur perspektiv fungerar. Informationen (fakta) talar om hur vi organiserar vår omvärld 
men hur vi organiserar den beror på de regler som talar om hur vi gör något, hur vi ska tänka och 
vad vi ska tänka (Nurminen 1988). 
De regler som vi tar hänsyn till möjliggör exempelvis för hur studenter kan producera rapporter 
och dra slutsatser på ett sätt som läraren accepterar. Det finns många olika typer av regler, 
medvetna och omedvetna. De omedvetna är de som vi uppfattar som mer objektiva (Nurminen 
1988). 
Nurminen grundar sin syn på perspektiv utifrån Berger och Luckmans teorier inom 
kunskapssociologi i vilka de menar att ”verkligheten” skapas genom social interaktion (Berger 
Luckman 1966). Ta som exempel en organisationskultur, tenderar att följa samma regler då andra 
beteenden påverkar andra, något som kallas objektifiering (Nurminen 1988). 
 
Ett perspektiv innehåller ett antal regler om hur vi människor förväntas tänka om ett ting eller 
situation som vi känner igen från tidigare erfarenheter (Nurminen 1988). När vi fattar beslut om 
någonting använder vi olika sätt att tänka. Inom psykologin brukar det kallas för system 1 och 
system 2 tänkande. System 1 är det intuitiva, snabba, automatiska tänkandet som man använder 
mest i vardagen. System 2 är det mer resonerande, logiska och mer försiktiga tänkandet som vi 
inte använder lika ofta utan mer när det gäller större problem (Bazerman 2006). Dessa båda 
tankesystem går inte att separera då system 2 tänkandet alltid initieras via ett system 1 tänkande 
(Bazerman 2006). 
För att kunna göra rationella beslut använder vi olika tekniker, oftast helt omedvetna. Inom 
forskningen om hur beslut går till finns teorier om heuristiska beslut. Med andra ord använder vi 
tumregler, heuristiska regler, för att sålla genom de val som ett problems lösning har (Bazerman 
2006). 
 
Inom systemutveckling påverkas arbetet av de perspektiv som utvecklarna har. Detta eftersom 
utvecklarna så att säga tar med sig sina erfarenheter, värderingar och uppfattning om verkligheten 
(Andersen 1994). Men, det perspektiv som metodförfattarna har på systemutvecklingen, påverkar 
också utvecklarna som använder metoden (Cronholm, Ågerfalk 1999).  
 
Vi har redogjort för Nurminens mer omfattande syn på perspektiv men enligt Fristedt (1995) 
innehåller perspektiv följande komponenter: 

 Principer. 
 Värderingar. 
 Föreställningar. 
 Erfarenheter. 
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 Kategoriseringar. 
 Definitioner. 

Ett perspektiv är därmed något som kan vara diffust. Vi har alla olika värderingar och 
föreställningar om huruvida saker skall ske och se ut. Därmed är det viktigt att man i ett tidigt 
stadium vid systemutveckling tar ställning och fastställer vilket perspektiv som skall vara till 
grund för vidare arbete. Enligt Wiktorin (1994) är det viktigt att fastställa perspektiv tidigt. 
Wiktorin menar vidare att detta leder till att utvecklare inte faller ur kurs utan har något att följa. 
Han påpekar även att det inte behöver vara av en formell form, men huvudsaken är att 
inställningen följs. 
 
Nurminen identifierar tre olika perspektiv på IT-system som utvecklats genom åren och som inte 
är helt åtskiljbara. Dessa perspektiv ha tydliga egenskaper som skiljer dem åt och de handlar om 
det systemteoretiska, det sociotekniska och det humanistiska perspektivet (1988). Från det 
systemteoretiska till det humanistiska perspektivet går fokus från systemet som teknisk företeelse 
isolerad från människan. För att i det humanistiska perspektivet fokusera på människans roll som 
systemanvändare och motor för systemets möjlighet till existens (Nurminen 1988). 
Nurminen använder perspektivbegreppet som en variant eller komplement av paradigmbegreppet. 
Detta eftersom perspektivbegreppet som institutionalisering kan användas för att beskriva saker 
som ligger utanför det vetenskapliga fältet, och ger därmed en bredare användning än 
paradigmbegreppet då perspektiv kan objektifieras i olika grad (Nurminen 1988).  
 
Nurminen identifierade år 1998 tre olika institutionaliserade perspektiv, eller paradigm om man 
så vill, och tio år senare identifierade Thanos Magoulas och Kalevi Pessi fyra paradigm på 
informationssystem och systemutveckling. 
De fyra paradigmen är (Magoulas och Pessi 1998) 

 Det humaninfologiska  
 Det systeminfologiska 
 Avbildningsparadigmet 
 Styrningsparadigmet 

Dessa fyra paradigm är enligt Magoulas och Pessi (1998) i sin tur indelade i två dimensioner. 
Den infologiska funktionalismen dit de humaninfologiska – och systeminfologiska paradigmen 
tillhör samt den teknologiska funktionalismen dit avbildnings – och styrningsparadigmen tillhör 
(Magoulas, Kalevi 1998). 
 
De två dimensionerna skiljer sig åt radikalt och visar på ett grundläggande perspektiv som får 
stora konsekvenser för hur man ser på IS som helhet. Den infologiska funktionalismen fokuserar 
på människan. En människa har alltid egna mål och eftersom en människa är en stor del av en 
verksamhet kan man inte bortse från dessa mål om man vill ha en fungerande verksamhet. Man 
vill skapa harmoni mellan människan – och verksamhetens mål. 
Den teknologiska funktionalismen däremot menar att människan genom utbildningar och så 
vidare kan och bör anpassa sig efter verksamhetens mål. En verksamhet är ur detta perspektiv 
oberoende av människan (Magoulas T, Kalevi P, 1998). 
Dessa två dimensioner har sin utgång i fyra större och grovt indelade paradigm, där man ser 
människan som en aktiv och viktig del i en verksamhet eller att människan är viktig, men där 
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människan inte påverkar verksamheten eller tekniken på ett direkt sätt (Magoulas T, Kalevi P, 
1998). 

3.3 Systemutvecklingsmetoder 
Inom systemutveckling är en metod ett ramverk för hur man utför systemutveckling. Detta till 
skillnad från en systemutvecklingsmodell som visar vad som skall göras (Goldkuhl 1991). En 
metod innebär också ett explicit eller implicit perspektiv (Cronholm, Ågerfalk 1999). 
En metod är med andra ord instruktiv kunskap. En metod består av synsätt, ramverk, arbetssätt, 
begrepp och notation (Goldkuhl 1991, 1993, 1995). 
Det finns fler sätt att beskriva vad en metod är och enligt Wiktorin är det “ett antal steg som 
tillsammans leder fram till ett mål”. Det vill säga en metod beskriver vilka steg som skall 
avklaras för att nå det önskade målet (1994).  
 
En metod uppstår på olika sätt. Antingen genom vanemässigt upprepade handlingar, någon form 
av rutin, eller genom konkret formulerade riktlinjer. Och en bra metodutveckling sker genom en 
växelverkan mellan båda dessa sätt (Goldkuhl 1993).  
En metod kan formuleras av forskare som sett ett behov av en ny metod och utvecklar en sådan 
(Goldkuhl 1993). 
En metod kan också uppstå ur en individuell arbetsrutin, som när arbetsrutinen börjar användas 
av fler människor blir det en slags social institution (Goldkuhl 1993). 
Oberoende av hur en metod uppstår kommer behöver de bli internaliserade i människors 
handlande (Goldkuhl 1993)  
 
Enligt Dan Fristedt (1995) innehåller en metod följande komponenter: 

  Riktlinjer för hur systemutvecklingsarbete skall utföras. 
  Ge stöd för vilka frågor som skall ställas. 
  Vilka aspekter man skall beakta. 
  Vilken designlösning man skall utforma. 
  Vilka kriterier man skall bedöma utifrån. 

Dessa komponenter liknar Goldkuhls förklaring av en metods beståndsdelar och existentiella 
funktion, då han menar att en metods bakomliggande synsätt är normativt, förklarande och 
klassificerande (1991). 
Viktigt i Fristedts lista är också att han tar med kriterier för bedömning av hur väl man lyckats 
med den utformning man arbetar med. Att säkerställa att de mål man sätter upp faktiskt också 
införlivas är viktigt och framförallt att dessa mål går att bedöma efter kriterier (Fristedt 1995). 
 
När man talar om metoder är det viktigt att ta hänsyn till att det finns olika nivåer på grund av att 
metoder är ett socialt fenomen (Goldkuhl 1991). 
Goldkuhl delar in nivåerna på följande vis: 

 Subjektiv nivå – kunskap och förmåga 
 Intersubjektiv nivå – flera personers liknande kunskap och förmåga 
 Språklig nivå – i formulerade metodbeskrivningar 
 Handlingsnivå– i praktiserade handlingar 
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 Konsekvens – materialiserade effekter av praktisering av metodhandlingar 
 Instruktiv-generativ nivå – metod införd i en artefakt i form av instruktioner 
 Operationell-utförande nivå – metod införd i en artefakt i form av utförande av instruktion 

Goldkuhl och Röstlinger har skapat en modell över beståndsdelarna i en metod och hur de är 
relaterade till varandra. 

 
Figure 3 Relationer mellan metodens beståndsdelar 

Genom en begreppsprecisering stödd på Goldkuhls och Röstlingers förklaring (1994) förtydligar 
vi nedan de begrepp som används i modellen. 
 
Arbetssätt:  
Innebär regler och riktlinjer för hur utredningsprocessen skall gå till. Vilka typhandlingar som 
bör göras, exempel på detta kan vara vilka frågor som skall ställas. I denna komponent ingår även 
hur typhandlingarna är relaterade till varandra det vill säga i vilken ordning dessa skall utföras.  
 
Exempel på typhandlingar:  

 Frågeställande  
 Insamling  
 Kommunikation  
 Dokumentation/modellering/beskrivning  
 Konstruktion/design  
 Strukturering  
 Notation  
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Begrepp: 
Kategorier av begrepp som ingår i arbetssätt och notation.  
 
Ramverk: 
Anger metodens huvudstruktur det vill säga hur metodens komponenter är relaterade för att bilda 
en helhet.  
 
Metodkomponent:  
Ett eller flera arbetssätt samt tillhörande notation och begrepp. En metodkomponent kan antingen 
vara sammansatt av olika metodkomponenter eller vara enkel.  
 
Avslutningsvis skall arbetsformens betydelse nämnas. Det synsätt som en metod utvecklas ur 
påverkar arbetssättet på ett direkt sätt (Goldkuhl 1991). Den arbetsform som råder i en 
verksamhet måste således harmoniera med det metoden förespråkar och  
 

3.4 Analys av teori 
Vi presenterar här vår analys av teoriavsnittet med utgångspunkt i de frågor vi ställt i det 
inledande kapitlet. 

3.4.1 Vad är ett perspektiv? 
Vi har fått förklarat begreppet perspektiv betyder med begreppet menar vi synsätt det vill säga 
vilken syn vi har på någonting. Utifrån egna erfarenheter, värderingar, principer och 
föreställningar får vi en syn på något visst. I detta sammanhang handlar det om perspektiv på 
systemutveckling. Med andra ord, hur man bör gå tillväga för att uppnå de mål man ställer för 
systemutvecklingen. 
 
Perspektiv är i motsats till paradigm något som kan vara individuellt men kan även 
institutionaliseras då fler börjar ansluta sig till ett ”ett sätt att göra saker på”. Paradigm är något 
som vi har som ett fundament, ett vetenskapligt mönster som råder världen över, detta verkar 
sedan som en en grund för våra perspektiv till exempel en tid då vi trodde att världen var platt. 
Ett paradigm, likt ett perspektiv i detta sammanhang, styr vårt sätt att tänka, agera och är 
förklarande. 

3.4.2 Var hör perspektivbegreppet hemma inom systemutveckling? 
Vi har förklarat begreppet systemutveckling i ordets betydelse det vill säga ”delar som bildar en 
helhet och genom en process förändras denne och blir mer komplicerad eller värdefull”.  
Vi har beskrivit Göran Goldkuhls definition: ”människors arbete med att analysera utforma och 
förändra verksamheter där datasystem planeras att ingå eller planeras ingå som delar”. 
 
Begreppets innebörd kan skifta mellan olika individer. För vissa betyder begreppet hela arbetet i 
systemutveckingprocessen från förstudie till implementering. Andra ser det istället som den del i 
processen då systemet kodas det vill säga ett mer tekniskt perspektiv på begreppet. Wiktorin har 
delat upp det i tre delar, där det första avser. För att knytaihop säken kring denna fråga citerar vi 
Andersen (1994) som säger ”Inom systemutveckling påverkas arbetet av de perspektiv som 
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utvecklarna har. Detta eftersom utvecklarna så att säga tar med sig sina erfarenheter, värderingar 
och uppfattning om verkligheten”.  

3.4.3 Vad är en metod och hur hänger metoder och perspektiv samman med 
systemutveckling? 

För att utföra systemutveckling, har vi redogjort, för att det behövs ett systematiskt arbetssätt för 
att lyckas med en sådan uppgift. Utifrån den modell som Goldkuhl och Röstlinger, figur 3 ovan, 
gjort och vi presenterat ser man hur relationerna mellan begreppen hänger ihop.  
Perspektivet är så att säga bakomliggande och inneboende i en systemutvecklingsmetod som är 
en del av en modellstruktur, har ett arbetsätt, särskilda begrepp och en notation. 
 
Wiktorin definierar metod som ”ett antal steg som leder fram till ett mål.” För att nå ett gott 
resultat och även ha ett stöd för vad som skall utföras, när det skall göras och hur det skall utföras 
har vi en trygghet i att arbeta utifrån en metod. Enligt Fristedt innehåller en metod följande 
komponenter: 

  Riktlinjer för hur systemutvecklingsarbete skall utföras. 
  Ge stöd för vilka frågor som skall ställas. 
  Vilka aspekter man skall beakta. 
  Vilken designlösning man skall utforma. 
  Vilka kriterier man skall bedöma utifrån. 

 
Utifrån detta kan vi se att alla är eniga om att en metod är en stor hjälp och guidar arbetet och 
håller det strukturerat om dessa efterföljs. 
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4 Empiri 
Den empiriska delen i denna studie grundar sig i intervjuer hos Pulsen Application AB. Vi 
presenterar här företagets bakgrund, egna metod och presenterar de intervjuer som vi 
genomfört. 
Vidare görs en analys av resultatet med hjälp av MA/SIMM som är en metodanalys. Vi utgår i 
analysen från Pulsen Applications egna dokumenterade metod Pulsen Application Method samt, 
där det går, resultatet av intervjuerna. 

4.1 Pulsen Application AB 
För att få svar på våra forskningsfrågor vi tog vi kontakt med ett företag vilket som passade oss 
utmärkt. De var även villiga att låta oss genomföra intervjuer. Ett av deras kontor samt 
huvudkontoret för hela koncernen ligger i Borås. De var positivt inställda till syftet med vår 
studie.  
Pulsen Application AB är en del av Pulsen AB som tillhandahåller helhetslösningar inom IT-
sektorn. Det handlar om ren drift till utveckling och förvaltning. 
Pulsen Application erbjuder konsulttjänster och systemlösningar i många olika sektorer som 
exempelvis handelssystem eller administrationssystem. 
För vår studie genomförde vi intervjuer på avdelningen där man utvecklar och förvaltar 
systemlösningar för Magna Cura. Det är Pulsen Applications system för sociala förvaltningar. 
Avdelningen har ca 30 anställda och arbetar till stor del i en förvaltningssituation där de redan 
levererat systemet och endast gör ändringar på begäran från kund. Vidare har avdelningen ett 
stort projekt i skrivande stund och ett antal andra projekt där de inte bara fungerar som utvecklare 
utan även som projektledare. 
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Figure 4 Fenomenbild Pulsen och Magna Cura i dess kontext 

Fenomenbild är en av de komponenter som används i MA/SIMM för att förklara den kontext som 
metodanalysen syftar till att undersöka. Vi försöker således här åskådliggöra kontexten där 
Pulsen Application är system och verksamhetsutvecklingsaktören och verksamheten och Pulsen 
Applications produkt Magna Cura påverkas av Pulsen. 

4.2 Pulsen Application Method 
Pulsen Application Method (PAM) är en metod som är utvecklad av studenter på Högskolan i 
Borås efter genomförandet av en analys över Pulsen Applications arbetssätt genomförts.  
Metoden används främst internt hos Pulsen Application för det förvaltningsarbete som sker för 
kunder som redan har Magna Cura. Men metoden användes också i utvecklingen av detta system. 
PAM är senast reviderad samma år som den utvecklades. Metoden består utav ett antal olika steg 
som tagits fram och används som en ”verktygslåda” för Pulsen Application. Det vill säga att alla 
delarna inte alltid behövs men fungerar som stöd och riktlinjer i utvecklingsarbetet från initiering,  
beställning av system med kravspecifikation, till effektuppföljning och metodutvärdering. 
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PAM är uppdelad i följande faser med ett antal underliggande faser vilka vi presenterar nedan. Vi 
tar också med en version av den metodgraf som skapats och presenteras i metodpärmen. Där kan 
man se hur metodförfattarna tänkt sig hur alla faser hänger samman. 
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Figure 5 Metodgraf PAM 
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Uppdragsbeställning 
Definierar en mall över en uppdragsbeställning samt anvisningar över hur registrering bör ske. 
Det finns också mallar dokumenterade och anvisningar för tillvägagångssätt. Bland annat en 
förklaring att man kan skicka mallen i Word-format vi e-post. 
En uppdragsbeställning innehåller uppgifter om önskemål, syfte och övergripande effektmål, 
övriga önskemål eller kommentarer, ett önskat datum då uppdraget skall vara slutfört, samt 
information om vem som beställer, kontaktpersoner och så vidare. Dessutom anges om det 
handlar om en offertförfrågan eller en beställning. 
 
Specificering och prissättning 
Beskriver att det kan behövas en förstudie för att lyckas genomföra en specificering och 
prissättning då detta är mycket viktigt och kan vara ett omfattande arbete. Kan resultera i en 
förstudie och resulterar alltid i en offert och uppdragsbekräftelse. 
I PAM finns en mall för förstudiearbetet där en rad rubriker skall fungera som vägledare i arbetet. 
Rubrikerna är, mål och syfte, underlag för förstudie med underrubriker, avgränsning, 
funktionsbeskrivning med underrubriker, tekniska krav med underrubriker, konsekvenser, 
alternativ, utbildning, installation och systemstart, tidsåtgång, ansvarsfördelning med 
underrubriker samt bilagor. 
Underlag för förstudien tar med kravspecifikationen som ligger till grund för hela arbetet samt 
möten och övrigt som har haft betydelse för analys. 
Funktionsbeskrivningen består av indata, utdata och presentation där skärmbilder kan 
förekomma.  
 
Uppdragsbekräftelsen innehåller alla rubriker i uppdragsbeställningen. Och grundar sig eventuellt 
på förstudien också. 
 
Systemering 
Här har man samlat mallar för objektmodell, databasbeskrivning, systembeskrivning och 
programförutsättning. En objektmodell beskriver sambandet mellan olika dataobjekt som sedan 
skall användas för databasbeskrivningen. Databasbeskrivningen är en lista med de tabeller som 
skall vara med och de samband och attribut som finns. 
I systembeskrivningen ingår grafer och textuell beskrivning av systemets samtliga funktioner. 
 
Objektmodellen beskriver samband som man identifierat utifrån en funktionsbeskrivning, ofta 
den som gjorts i förstudien. 
 
Utifrån ovan nämnda objektmodell och funktionsbeskrivning skapas en databasmodell. Det finns 
mallar för hur databasmodellerna skall se ut. Man ser databasmodellerna som en grund för vidare 
programmering. Då regler om max och min värden läggs in för olika typer av data och så vidare. 
 
Systembeskrivningen tar med alla de grafer man skapat för data samt skärmbilder som skall 
representera det tänkta systemet. Det finns även mallar för skärmbilderna med bild, beskrivning, 
funktionstangenter (typ F2 = XX), relaterade databaser, bildlayout med fältbeskrivningar och så 
vidare. 
Det finns också en mall för programförutsättningar som baseras på basuppgifter och 
detaljkunskaper om funktioner. 
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Genomförande 
Man delar upp genomförandet i tre ”byggstenar” med programmering som den första, och skall 
utföras efter standard och riktlinjer som en intern handbok anger. Den andra byggstenen är tester 
och dessa samlas i en testdatabas där man kan få stöd för hur man skall utföra testerna och så 
vidare. Den sista byggstenen är själva implementeringen av systemet som sker efter att både 
programmering och testning är klar. Kund och systemdokumentation skall också färdigställas när 
man nått den tredje byggstenen. 
 
Det finns ett mallexempel på en programlogg där man loggar utförda programmeringsuppgifter 
och resultat av dem. De används också vid testning av funktioner. 
Vid implementationen, då systemet skall införas, lämnas en total dokumentation av systemet med 
loggar. 
 
Utvärdering 
När ett projekt har nått implementering och allt är levererat till kund skall en efterkalkyl göras 
över hur mycket tid som faktiskt använts. Därefter ser man hur uppgifterna överensstämmer med 
förstudien och offerten för att sedan föras i projektkatalogen.  
Man försöker sedan få en gemsensam syn med kunden efter en effektuppföljning gjorts. Om 
förslag på åtgärder för vidareutveckling av metoden kommer fram skall dessa meddelas 
metodgruppen. 
 
Anvisningar 
Avsnittet om anvisningar handlar i princip om hur man skall länka mellan olika dokument, 
namnstandarder, metodgruppssammansättningen och mappstrukturer. 
 
Verktygslåda 
Alla de program som används för att utföra analyser, modeller, grafer och så vidare redovisas här 
med en del anvisningar om hur man går till väga. 
 
Begrepp 
En begreppslista över alla termer som används såsom objekt, batch och så vidare. 
 
Mallar 
Här finns alla mallar för alla dokument som avser att användas i arbetet. 
 
PAM är en metod som täcker alla delar av vad som brukar kallas för livscykelmodellen. 
Livscykelmodellen hör följande steg 

4.3 Resultat av intervjuer 
Vi går igenom de svar rån respondenterna vi anser kan sorteras under de forskningsfrågor vi 
ställt.  
Vi ger våra respondenter fingerade namn för att få texten att flyta bättre samt för den mer 
personliga känslan av att använda namn istället för titlar. 
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Utvecklaren har arbetat på Pulsen Application med Magna Cura i de flesta olika faser i 
utvecklingen. Han fanns med i det större utvecklingsprojekt som tog fram Magna Cura. Vi kallar 
utvecklaren för Kalle i fortsättningen. 
Den respondent som har ett ansvarsuppdrag på Pulsen Application kommer från en bakgrund i 
vården har tidigare arbetat som säljare. Vi kallar den ansvarige för Gunilla i fortsättningen. 
Kunden är en systemansvarig på en kommunförvaltning för vård och omsorg. Hon har varit med 
vid upphandling och utveckling av Magna Cura. Kunden kallar vi för Berit i fortsättningen. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats för att de skulle vara så bekväma 
i situationen som möjligt. Det var även av av hänsyn till respondenterna då de tog emot oss på 
deras arbetstid. Vi ansåg det vara bra att underlätta för dem. 
Intervjuerna tog hos Pulsen Application cirka 40 minuter vardera och hos kund cirka 20 minuter. 
 
I alla våra intervjuer är kravspecifikationen central. Det är kring den som uppdragen baseras på 
och det är utifrån den som man talar med kund. 

4.3.1 Använder utvecklingsföretag metoder på basis av ett medvetet 
perspektivval? 

Vi går här igenom de svar som på ett eller annat sätt förknippas med frågeställningen i rubriken. I 
intervjuerna har olika frågor gett nedanstående resultat. Ofta är det uppföljningsfrågor på något 
respondenten berättat som gett oss intressanta svar. 
 
På Pulsen Application använder man sig utav olika utvecklingsmetoder beroende på vilket 
uppdrag det handlar om, enligt Kalle. Ofta handlar det om förvaltningsuppdrag där det kommer 
in en beställning från en kund som i många fall helt enkelt genomförs utan särskilt mycket 
förarbete. Man tittar på de effekter som kunden vill få ut. 
Gunilla menar att kravspecifikationerna från kund kan se mycket olika ut. Vissa är mycket 
omfattande medan andra har mindre innehåll. Men framförallt innehållet skiljer sig åt, enligt 
respondent. Gunilla menar att man till exempel kan se om det är IT-avdelningen hos en kund som 
skrivit kravspecifikationen. 
 
Det tas ofta, enligt Kalle, större beslut tidigt i systemutvecklingen. Då vet de sällan exakt vad de 
skall utveckla. Särskilt inte om kravspecifikationen är luddig. Gunilla talar om hur de ofta 
fungerar som ett komplement till kundens egen kännedom om sin verksamhet. Pulsen 
Application har många inom sin egen verksamhet som har bakgrund i de områden som deras 
kunder kommer från, enligt Gunilla. Hon fortsätter att de har kunskap om tidigare system, om 
lagstiftning och framförallt den tekniska kunskapen. Kalle är inne på samma linje då han menar 
att de vet vad som bör ingå i ett ”verksamhetssystem”. 

4.3.2 Kan olika perspektiv inom systemutveckling ställa till problem? 
Kalle menar att det inte alltid är så att kunden vet vad som är den bästa lösningen. Ofta är 
kravspecifikationerna luddiga. Det är till och med så att utvecklaren tror att de kan utveckla bättre 
lösningar än vad kunden beställer. Gunilla poängterar samma sak, ofta är det bara 75 procent av 
vad Pulsen Application kan göra för sina kunder som ingår i en kravspecifikation. Gunilla 
berättar också att när en offert blivit godkänd, och upphandlingen därmed avslutas och 
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utvecklingen skall starta, är det kunden som ”satt skåpet på plats”. Det är kunden som gjort den 
inledande förstudien eller liknande som lett till kravspecifikationen som gått till upphandling. 
Gunilla berättar om att det finns tillfällen då de märker att kunden har ”fel tänk” och man därför 
inte ens svarar på en upphandling. Men det är inte alltid det syns med en gång om kunden har 
gjort en ordentlig kravspecifikation. Gunilla säger att det är en risk som hon, som ansvarig, är 
villig att ta. 
Gunilla talar också om att de själva har varit dåliga på kravspecifikation också. Det är ett 
problem, menar Gunilla, eftersom de är svårt att återanvända delar av eller en hel produkt om 
produkten blir dålig. 
 
Det är ofta svårt för kunden att ifrågasätta kravspecifikation från Pulsen Application då de inte 
har tillräcklig kunskap, menar Kalle. 
Kommunikationen är en svår bit som det tagit tid för Pulsen Application att mogna i. Man har till 
sin hjälp många anställda med bakgrund i de verksamheter man utvecklar för. Det är ett sätt att 
försöka förstå de behov som finns och vad kunden vill. 
 
Kalle berättar att vid systemutvecklingen har man en styrgrupp som svarar för att formalia 
upprätthålls såsom att Lagen om Offentlig Upphandling följs i avtalet. Det finns hos dem ingen 
koppling med den egentliga systemutvecklingen. Det kan vara svårt att övertyga dem om 
ändringar i kravspecifikationen som ligger till grund för projektet.  
Som tidigare nämnts, anser Kalle, att viktiga beslut tas för tidigt i utvecklingen. Det är svårt att ta 
större beslut när man inte vet mycket om vad man utvecklar. För att komma förbi problemet 
måste kunden tillåta Pulsen Application att fatta beslut senare i systemutvecklingsprocessen. 
 
Tolkningsföreträdet av kravspecifikationen ligger hos dem, menar respondenten. De försöker 
fokusera på de krav som de kan uppfylla inom de resurser man har att tillgå. Det kan vara ens vår 
balansgång att identifiera de krav som ger mest funktionalitet eller de som uppfyller mest effekt. 

4.3.3 Hur ser arbetsprocessen ut i den miljö vi undersöker? 
Kunden är den initierande faktorn hos Pulsen Application. Gunilla berättar att det ofta är en 
kommun eller liknande som går i upphandling, med Lagen om Offentlig Upphandling som 
regelverk. En sådan upphandling tar enligt henne runt två år. 
Kravspecifikationen syns ur olika perspektiv, enligt Gunilla. Ett upphandlingsperspektiv, ett 
tekniskt perspektiv och ett verksamhetsorienterat perspektiv. 
När upphandlingen är klar, och kravspecifikationen således har svarats på genom en offert från 
Pulsen Application, har kunden, enligt Gunilla, ”ställt skåpet på plats”. Man utför utvecklingen 
efter kravspecifikationen. Om kunden behöver något utöver det får man göra en 
tilläggsbeställning. Men efter utvecklingsfasen, då man infört den färdiga produkten, kan Pulsen 
Application erbjuda det som fattats i kravspecifikationen, berättar Gunilla. 
 
Ofta diskuterar man med kunden om vad de vill ha, vilka behov som finns och om det är möjligt 
att sätta sig ner och skriva en kravspecifikation. Om det går vägen författas en ny offert, berättar 
Gunilla. 
 
Den som representerar kund är ofta en systemadministratör, enligt Kalle, och ofta är det dem som 
Pulsen Application talar med för att få reda på vilka behov som finns. Men, vid större projekt 
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använder man sig också utav expertanvändare. Kalle berättar att det är personal i den verksamhet 
man utvecklar för som har mycket erfarenhet. 
 
Gunilla berättar att Pulsen Application sedan länge arbetat nära sina kunder. Det har bland annat 
lett till att man numera har många anställda med olika mycket olika bakgrund. Anledningen till 
det är att man vill vara nära kund samtidigt som man har vuxit. 
 
Som ett exempel på vilka systemutvecklingsprocessens faser kan vara berättar Gunilla om ett 
projekt som precis börjat. Där har man fyra delleveranser av produkten. Först en 
kravspecifikation som man utarbetat tillsammans med kund. Den har utgått från den inledande 
kravspecifikationen som kunden kom med vid upphandlingen. Sedan leveraras en version av 
systemet som en prototyp. Tanken är då att kunden kan testa och komma med förslag på 
förbättringar. Nästa steg är en i princip färdig variant 

4.4 Metodanalys med MA/SIMM 
Vår analys utgår från steg som mål – och perspektivanalysen beskriver i MA/SIMM. Dessa steg 
är mållistor, målgrafer, analys av begrepp som används, samt analys av metodidén (Goldkuhl, 
Fristedt 1994). Till det har vi även gjort en problemanalys och en styrkeanalys som består av 
problemlista, problemgraf respektive styrkelista och styrkegraf. 
Vi använder dessa i föreliggande analys och försöker sammanföra dessa tre delmoment av vår 
empiriska analys för att slutligen försöka koppla samman vårt resultat med något eller några av 
de paradigm vi presenterat från Magoulas och Pessis definitioner. 
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4.4.1 Problemanalys 
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4.4.2 Styrkeanalys 
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4.4.3 Metodidé och perspektivanalys 
I enlighet med MA/SIMM börjar vi med att analysera den metodidé som ligger bakom PAM. 
Idén grundar sig i olika arbetsmodellrelaterade problem som att man tidigare var beroende av 
enskilda personer då man arbetade mer som frigående konsulter. Dessutom saknades ett 
gemensamt sätt att arbeta över lag och det fanns stora brister i dokumentation av projekten. 
 
Det förefaller att PAM inte riktigt är en metod om vi utgår från den beskrivning som bland andra 
Goldkuhl ger om att en metod beskriver hur man gör något och inte vad man bör göra för att nå 
ett bestämt mål (1991). Det finns dock en del beskrivningar om hur man bör gå tillväga samtidigt 
som mycket fokuseras på att flexibilitet i valet av metod vid systemering och 
genomförandefaserna.  
 
Vi ser till exempel i vår problemgraf, på sidan 30, att metoden saknar en del beskrivning av hur 
saker skall göras. Framförallt leder det till att förstudien kan göras lite som man vill. Ett annat 
problem vi ser i samma graf handlar om att PAM är en ganska gammal metod. Den har ett visst 
vattenfallstänkande som leder till att man antingen förutsätter, eller vet, att kunden har gjort en 
fullständig specificering av kraven. I våra intervjuer visade det sig att kravspecifikationer kan se 
ut lite hur som helst. Både Kalle och Gunilla vittnar om det problemet. Gunilla bekräftar också att 
man arbetar efter typ av vattenfallsmodell.  
 
Ett annat problem vi identifierade var att fokus ligger mycket på dataobjekt. Vi menar att det 
resulterar i att man tar liten eller ingen hänsyn till användarna. Det finns en motsägelse som 
Gunilla lyfter fram. Hon menar att användbarheten och enkelheten är det väsentliga för kund. 
Framförallt leder det, tillsammans med vattenfallstänkandet, oss in på att man arbetar efter någon 
form av avbildningsidé. 
 
Ovanstående kan förklara avsaknaden av begrepp som talar om vad för egenskaper de system 
man utvecklar bör ha. Man låter det vara upp till projektets syfte och därmed kunden. Och att 
skapa en gemensam syn på vad som skall utvecklas, hur mycket det skall kosta och vilken tid det 
skall ta är en av målsättningarna med metoden vilket vi anser vara positivt. 
Vi har dessutom sett hur Pulsen Applications särskilda situation i egenskap av utvecklare av IS 
för offentlig förvaltning begränsas av LOU och därför måste vara redo att anpassa sig. 
 
Vår uppfattning är att metoden har stort fokus på att lösa administrativa problem såsom 
dokumentation, offertskrivning och så vidare. Dessutom är systemeringsfasen mycket snävt 
formulerad och medger egentligen bara en avbildning av hur verksamhetens hantering av data ser 
ut och bör hanteras av en databas.  
 
Något vi uppfattar som mycket problematiskt mot bakgrund av att målsättningen med metoden är 
att den skall vara under ”ständig utveckling” är att metoden senast reviderades för ungefär åtta år 
sedan. Att PAM är snart över åtta år gammal förklarar kanske också att det finns rester av 
avbildningsperspektivet och ett slags vattenfallstänkande då man menar att det är bra att göra 
klart ett steg innan man fortsätter på nästa och där man uttryckligen skriver att ”en komplett och 
genomtänkt specificering och prissättning borgar för ett problemfritt genomförande och avslut på 
projektet”. Om vi tolkar det som man menar att man har en fullständig kravspecifikation som 
man inte har för avsikt att ändra under arbetats gång borgar det istället för att man riskerar att 
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missa behov man ser först senare i utvecklingen. Våra intervjuer har dock gjort oss medvetna om 
att det är vanligt att prototyper används och därmed finns en slags återkopplings-loop. Men som 
Gulliksen och Göransson beskriver att en utvecklingsmodell som har en fullständig 
kravspecifikation med pris – och tidsuppskattning verkligen ser idealisk ut i verkligheten inte alls 
är så idealisk (2002). De radar upp fyra potentiella problem som vattenfallsmodellen innebär. 

 det går inte att skapa en helt fullständig, komplett och dessutom statisk specifikation innan 
utveckling påbörjas 

 det går inte heller att se specifikation, design och konstruktion som autonoma 
utvecklingssteg, stora och komplexa kravspecifikationer är ofta mycket svåra att tyda både 
för både utvecklare och kunder 

 användare ofta stängs ute från hela systemutvecklingen  

(Gulliksen, Göransson 2002). 
Men återigen, resultat från våra intervjuer visar att man på Pulsen Application har full förståelse 
för att det finns brister och man gör aktiva val för att utveckla smidigt genom att välja nya och 
mer flexibla metoder för systemeringsfasen och genomförandet. 
Att PAM är åtta år förklarar dock inte varför varken systemeringsfasen eller specificeringsfasen 
tar upp hur verksamhetsanalysen skall gå till i mer detalj. Eller om vi skall vara mer kritiska, 
varför avropar man inte en förändringsanalys? Att utveckla och införa ett IS skapar förändring 
och genomförs för att förändra ett gammalt arbetssätt och införa ett nytt. 
En styrka i att använda sig utav en modell eller metod som fortfarande är aktuell för forskning 
vore att föredra för att lättare kunna hänga med istället för att ha en metodgrupp som vi uppfattar 
det som inte reviderat metoden. 

4.4.4 Intressenter 
Vi har identifierat intressenter samt deras roller och uppgifter i följande tabell för att klargöra 
vilka aktörer som är relaterade till metoden och hur metoden uppfattar aktörerna. 
 

Intressenter Roll, uppgift, ansvar 
Utvecklare Ansvar för om förstudie skall göras och 

genomförande av denna. 
Ansvar för prissättning och tidsuppskattning 
samt att gemensamgöra uppfattningen om 
projektet med kund. 
Ansvar för att utföra systemering, 
genomförande och införande enligt tidsplan. 
Hålla god kontakt med kund. 
Utvärdera projekt och metod och eventuellt 
föreslå förändringar av PAM. 

Kunder Delge sina behov. 
Delaktiga i systemutvecklingsprocessen. 
Ansvara för utbildning i systemet för 
slutanvändare. 

 



 

- 39 - 

4.4.5 Målanalys 
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4.4.6 Sammanfattande värdering 
Ett begrepp som återkommer och sticker ut som något mycket viktigt för utvecklingen är 
”verksamhetsanpassning”. De gör ett verksamhetsanpassat system eftersom de utgår ifrån kunden 
helt och fullt. Det vittnar om ett perspektiv som utgår ifrån att ett IS skall anpassas till en 
verksamhet med andra ord avbilda verksamheten. I PAM är det tydligt vid objektidentifieringen 
som skall ligga till grund för databasmodellen. Det liknar avbildningsparadigmets tänkande om 
ett IS som en avbild av verkligheten (Magoulas och Pessi 1998). 
Kunden är den som gjort kravspecifikationen och förstudien som eventuellt görs baseras på den 
och eventuell kontakt med kund. Tillvägagångssättet liknar det systeminfologiska i praktiken då 
man lägger det mesta av ansvaret på den verksamhet som beställt systemet (Magoulas och Pessi 
1998). 
 
PAM liknar dessutom mer en modell än en metod då den fokuserar på vad för faser som bör eller 
skall göras mer än hur man skall genomföra olika moment. Och huvudmålen, skapa kvalitet och 
effektivitet i arbetet, skall nås genom att arbeta på samma sätt. Fylligare beskrivningar av hur 
arbetat skall gå till kan göra att målen är lättare att uppfylla. 

4.5 Resultat 
Vi har genomfört tre intervjuer som alla vittnar om några gemensamma problem som vi uttolkat.  
Det finns mycket vi ser i intervjuerna men vi inriktar oss framförallt på våra forskningsfrågor och 
tar därför fram de resultat vi anser hör hemma mot bakgrunden. 
Vi försöker också nämna det vi inte frågat efter men som vi sett innebär problem för utvecklingen 
och som är möjliga svar på varför vissa problem uppstår. 
 
Vi har sett tre resultat som viktiga för att svara på vår frågeställning och det är: 

 I verksamheten finns det många olika perspektiv som får styra i förstudiearbetet 
 Det finns ingen gemensam, analyserad, bild av vad verksamhetens mål och visioner är för 

de IS som utvecklas 
 Kunderna får ofta styra viktiga beslut och det är ofta deras förstudie, deras perspektiv som 

har företräde 

Resultaten pekar på att valet av metoder och den egna metoden grundar sig för lite i en egen 
analys av vad man vill få ut av projekten. Största anledningen till det är att man lägger mycket 
vikt vid vad kunden säger samt att verkligheten helt enkelt ser ut så att det är på kundens begäran 
en utvecklingssituation uppstår. Det är kundens kravspecifikation som är grunden, det är deras 
syn och deras språk som används mest. Det finns en risk när respondenterna talar om 
”verksamhetsanpassning”, då talar om ett vidare begrepp där de lägger i mer eller annan 
betydelse än vad vi gör eller vad kunderna gör. 
 
Dessutom är det motsägelsefullt att man låter en förstudie vara alltför personlig präglad när ett av 
målen med PAM är att vara personoberoende. En persons perspektiv behöver inte vara fel och det 
kan vara helt rätt att lita på deras erfarenheter, men faktum kvarstår, vill man ha ett gemensamt 
arbetssätt med samsyn är det motsägelsefullt. 
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Det är också mycket positivt. Pulsen Application arbetar således på ett sätt som tar till vara på 
vad kunden vet mest om, nämligen sin verksamhet, men samtidigt finns det en stor risk att 
kundens makt skapar problem för Pulsen Application att fungera som ”utvecklare”. 
 
Det finns ingen definiering av vad användbarhet är för något och ändå talar en av respondenterna 
om produktmål. För kunden skall effektmål uppnås och för Pulsen Application är det produktmål 
säger respondenten. Men här skiljer sig alltså verkligheten något ifrån berättelsen. Inga mål för 
produkten har presenterats annat än i produktbroschyren. 
 
Pulsen Applications arbetssätt präglas av kundorientering i form av nära kontakt med en 
kontaktperson hos kund samt att ta till vara på den verksamhetsexpertis som kunden har och 
framförallt den som finns hos Pulsen Applications egen personal. Man ser till funktion och 
verksamhet i hur man faktiskt arbetar medan den egenutvecklade metoden, PAM, ser till 
projektadministrationen. 
 
Kunden kan bekräfta att Pulsen Application levererar en produkt som är lämpad och anpassad för 
deras verksamhet. Men kunden kan också bekräfta att ingen formell analys av hur Magna Cura 
påverkat verksamheten och dess användare har gjorts. Däremot förklarar kunden att genom att 
höra sig för har en uppfattning om att produkten är tillfredställande för de flesta finns. 
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5 Diskussion och slutsatser  
Här presenterar vi våra slutsatser utifrån teori och empiri det vill säga här knyter vi ihop säcken 
för denna studie. 

5.1 Diskussion 
Vi har kommit fram till att det viktiga inte är metoden utan vad man vill komma med metoden. 
Och det är en insikt som vi anser vårt arbete också styrker. En metod är ett systematiskt 
tillvägagångssätt för att uppfylla den vision man satt upp för ett projekt. Men ett perspektiv eller 
paradigm är vad som talar om varför man bör göra på det ena eller andra sättet och det talar om 
vad som är attraktivt at nå. Problemet med en metod är att den kan vara mindre bra upplagd och 
missa väsentliga delar som behövs för att uppnå vad det är man vill uppnå. 
 
De teorier om metod och perspektiv vi presenterat anser vi överensstämmer väl med vad vi 
kommit fram till i empirin. Det finns både medvetna och omedvetna arbetssätt och en metod följs 
inte helt. Dessutom har vi sett hur viktigt det är att utsätta metoder för analys för att de skall vara 
moderna och rationella. 
 
Vi har upptäckt att Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) skapar en del problem för 
systemutvecklingen. Dels för att upphandlingsprocessen begränsar för leverantören måste 
acceptera kravspecifikationen trots att den ofta har stora brister. Våra respondenter har vittnat om 
att kravspecifikationer kommer till dem i väldigt många olika kvaliteter. 
 
Pulsen Application finner sig i en sits där man har en medvetenhet om sina brister och att man 
inte har en fullständig enhetlig bild av vad för IS man vill utveckla. Man använder termer som 
inom utveckling säger något om vad för teknik man vill använda och ger på så sätt ”hintar” om 
vad man vill utveckla. Samtidigt saknas medvetenheten om att det inte räcker med att ta in en 
metod utan att förankra metodens perspektiv eller att ha ett eget genomarbetat perspektiv som 
man kan relatera till andra metoder. Vad vi kunnat uttolka finns det inom verksamheten något 
gemensamt, men som är något nästa outtalat och framförallt inte dokumenterat. 
 
Om vi fastsställer och institutionaliserar ett perspektiv leder det till att intressenter i aktuellt 
projekt har/skapar samma förväntningar på ett  IT-system och systemutvecklingsprocessen som 
leder dem dit. Detta minskar enligt oss missförstånd och kan vara en bidragande faktor till att få 
ner antalet  misslyckade IT-projekt . Vi rundar därmed av diskussionen med att citera IT-konsult 
Olle Odehammar ”det måste finnas en vision om vart man vill komma med it”   

5.2 Slutsatser 
Vi presenterar slutsatser med de forskningsfrågor vi ställt som utgångspunkt. 

5.2.1 Använder utvecklingsföretag metoder på basis av ett medvetet 
perspektivval? 

Vi kan självklart bara svara för hur det såg ut på den plats vi förlade den empiriska 
undersökningen och svaret blir något tudelat. Det finns medvetna perspektiv som legat till grund 
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för val av metoder. Samtidigt är det inte klarlagt hur väl det faller ut, varken av vår studie eller av 
verksamheten själva. Dessutom anser vi att de inte har gemensamgjort dessa val i den mening vi 
hävdar vore nödvändigt eftersom de inte heller gjort en dokumenterad analys över deras visioner 
och perspektiv. 
Om vi utgår från Dan Fristedts uppställning av vad en metod innehåller (1995): 

 Riktlinjer för hur systemutvecklingsarbete skall utföras. 
 Ge stöd för vilka frågor som skall ställas. 
 Vilka aspekter man skall beakta. 
 Vilken designlösning man skall utforma. 
 Vilka kriterier man skall bedöma utifrån. 

Vi har inte kunna se att det finns särskilt många riktlinjer i PAM eller hur de verkar arbeta i 
praktiken. De riktlinjer identifierat är exempelvis om det finns fog för en förstudie, gör en 
förstudie och objektidentifiering skall göras genom att se samband mellan objekt. 
Vilka frågor som skall ställas har vi inte kunnat se mer än att man i praktiken såklart ställer frågor 
till kund för att kunna uppdatera kravspecifikation och hitta behov men det finns inget 
dokumenterat som stödjer det. 
Vi har inte heller kunnat se tydliga aspekter som skall beaktas men samtidigt visar det sig i 
intervjuerna att de ser mycket till att skapa en relation med kunden, att nå kundens verkliga behov 
och att tid – och prisuppskattning genomförs och gemsangörs. 
Att veta vilken designlösning man skall utforma är helt enkelt svårt i Pulsen Applications fall då 
kunden kan ha mycket olika önskemål, men samtidigt är det på den avdelning vi undersökt 
kunder inom offentlig förvaltning därmed måste designlösningen ha stöd för att följa 
sekretesslagar och vara oerhört säker. Men i PAM finns ingen dokumenterad information om 
designlösningen. 
Det enda vi har sett som används som kriterier för bedömning av ett projekt är att man mäter hur 
mycket tid som verkligen gick åt och jämför det med det estimerade. Och i praktiken verkar det 
som om man inte gör den utvärderingen med kunden om de ens gör den över huvud taget. 
 
Sammanfattningsvis har inte Pulsen Application gjort en perspektivanalys över sin egen 
verksamhet och gör därför heller inga perspektivmedvetna val av metoder. Det intressanta och 
det vi också kommit fram till är att trots det fungerar ändå utvecklingsarbetet. Det anser vi bero 
på att de besitter stor erfarenhet och att det finns en metod på subjektiv och intersubjektiv nivå. 

5.2.2 Kan olika perspektiv inom systemutveckling ställa till problem? 
I vår empiriska studie har vi inte intervjua alla i den verksamhet vi studerade och således kan vi 
inte generalisera utan att ta hänsyn till att vi inte vet vilka perspektiv som finns hos de anställda. 
Men det har visat sig i intervjuerna att man låter förstudien formuleras och tas fram på olika sätt 
beroende på vem som gör den. Enligt en av våra respondenter gjorde vissa en gedigen förstudie 
med modeller och mycket dokumentation medan andra gjorde mer uppsatsliknande förstudier där 
man till och med känslor. 
Respondenterna vittnar inte om att det uppstått några större problem mer än diskussioner, men vi 
kan se att det finns en risk att bli ineffektiva om man inte använder sig utav samma språk och 
arbetssätt internt. Det går också emot ett av målen med PAM att ha ett gemensamt arbetssätt 
internt och mot kund. 
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Det fanns inga definitioner av begrepp vare sig i PAM eller i verksamheten i övrigt. Med andra 
ord finns det förmodligen väldigt olika uppfattningar om vad till exempel användbarhet, kvalitet, 
effektmål och så vidare är. Självklart kommer det alltid finnas olika uppfattningar, men det finns 
en risk, tror vi, att låta avståndet bli för stort. Kunden vi intervjuade visste till exempel inte vad 
effektmål var, trots att respondenterna på Pulsen Application pratade väldigt mycket om kundens 
effektmål. Det finns grogrund för missförstånd om vad man förväntar sig av utvecklingen, vilket 
också är i motsats till en av målsättningarna med PAM. 
 
En av våra respondenter menar också att de inte svarat på upphandlingar då de ansett att kundens 
synsätt inte stämmer överens med deras. 

5.2.3 Hur ser det perspektiv, som vi uppfattar mest dominerande, ut i den miljö vi 
undersöker? 

Vi såg ett dominerande perspektiv hos Pulsen Application och det var det 
verksamhetsorienterade, funktionsorienterade och instrumentella som ligger i linje med den 
teknologiska funktionalismen som kategoriseras under avbildnings – och styrningsparadigmen 
(Magoulas, Pessi 1998). Dock har de också tankar och visioner som hör hemma i det 
systeminfologiska paradigmet då deras utveckling sker efter kundens önskemål om förändring 
och man lägger på kundens ansvar att genomföra verksamhetsförändringar. 
Vi drar slutsatsen att det bakomliggande perspektivet hos PAM liknar avbildningsparadigmet i 
första hand eftersom man använder sig av objektmodeller och skapar och på så sätt specificerar 
de regler och villkor som objektsystemet (verksamheten) påverkas av (Magoulas, Pessi 1998). 

5.3 Resultat – kunskapsbidrag 
Så här i studiens slut när vi knyter an till vårt syfte med denna studie, vad vi ville åstadkomma 
och det kunskapsbidrag vi ämnade bidra med har vi kommit fram till förljande: vi anser att vi 
precis som vi ville har genererat kunskap av karaktäriserande sort. Vårt syfte: att undersöka 
perspektivsituationen som råder hos ett utvecklingsföretag för att få klarhet i om metoder väljs 
och används med grund i de perspektiv som ligger bakom. 
 
Det vi kommit fram till med denna studie är vikten av perspektiv (synsätt) på både IT-system och 
processen att utveckla dessa närmare bestämt att vi har ett institutionaliserat (gemensamt) 
perspektiv mellan aktuella intressenter. Vidare har vi även kommit fram till att använda sig av en 
metod som även den är utvecklad utifrån ett perspektiv på systemutveckling och 
systemutvecklingsmetoder som i sin tur styr och stödjer hela utvecklingsarbetet. Hos Pulsen fick 
vi genom empiriska undersökningar reda på att det finns ett flertal olika perspektiv hos de 
anställda, ingen specifik metod som man höll sig till utan istället tog olika delar utav ett antal 
olika metoder. Detta har lett till att systemutvecklingsprocessen ser avsevärt olika ut beroende på 
vem av utvecklarna som arbetar med det.  
Så ifrågan om vilka som kommer att beröras av vårt kunskapbidrag i första hand är personal hos 
Pulsen Application hos vilka vi genomfört studien, närmare bestämt dem som där utvecklar IT-
system och dem som säljer IT-lösningar. Vi står fortfarande fast vid att utvecklare får en 
möjlighet att komma i kontakt med ett vidare koncept som vi presenterar av perspektiv.  
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Vidare anser vi att studenter och andra forskare självklart också kan ha ett intresse av att ta del av 
denna studie, där deras intresse kanske mer riktas mot den empiriska delen av studien. Detta fär 
att få förståelse för hur det ser ut i hos just dettta utvecklingsföretag, och utifrån det fortsätta 
forskning och kunskapande inom området.  

5.4 Generaliserbarhet 
Studien har en förhållandevis låg generaliserbarhet. Vi har endast genomfört en empirisk 
undersökning på ett företag, som även om det kan anses vara representativt för sin sektor av 
branschen, inte räcker för att en större generaliserbarhet skall existera. Dessutom är studien 
mycket kopplad till att vi som forskare gör tolkningar av de svar vi gjort. Även om vi använt en 
metodanalys inbegriper även det mycket subjektiv tolkning. För att öka generaliserbarheten 
skulle fler verksamheter behövt intervjuas. 

5.5 Metodkritik 
När vi tittar tillbaka på hur vi genomfört denna studie och tänker över hur vi samlade in data och 
den metod vi använt oss utav i studien anser konstaterar vi att det har fungerat bra. Vi har fått ut 
det vi ville få ut av studien. Eftersom det enligt oss inte går att kvantifiera frågeställningen kring 
perspektiv utan vi har utifrån ett hermeneutiskt synsätt gjort en kvalitativ studie och därmed 
försökt att få förståelse för begrepp och hur dessa används i verkligheten. Vår syn på vetenskap 
och kunskap är därför det fundamentala i hur vi arbetat. Dock kan man tycka att studien blir av 
väldigt subjektiv art då studien handlar om hur man förstår och tolkar olika begrepp Vi inledde 
arbetet med frågeställningar och specificerat problem som vi senare försökte finna undersöka 
genom litteraturstudie och empiriska undersökningar.  
Att formulera goda forskningsfrågor förenklade och styrde arbetet, att ha något att förhålla sig till 
för att inte komma ur kurs.  
Genom litteraturstudien fick vi mycket information som ökade vår förståelse och även kunskap 
inom ämnet. Men eftersom vi ville göra en kvalitativ studie fulländades arbetet genom att utföra 
empiriska undersökningar 
Då vi ställde det teoretiska och akademiska mot hur ett utvecklingsföretag verkligen arbetar det 
vill säga det som Alvesson och Sköldberg kallar ytstrukturen fick vi djupare förståelse för hur 
perspektiv fungerar och dess problem i verkligheten.  
Gällande litteraturstudien utgick vi från ansedda forskare inom informatikområdet som vi har 
kännedom om sedan tidigare. Exempel på dessa är Goldkuhl, Cronholm med flera, vilka vi läst 
mycket av. Det var även dessa som vi ansåg kunde sitta inne på svar till våra frågor. Vidare var 
Nurminen ett tips som visade sig vara av stort värde för oss i denna studie då han tydligt förklarar 
perspektiv gällande IS-området. För att bibehålla reliabilitet och validitet ansåg vi att våra val av 
forskare och författare att utgå från var riktiga. 
Den analys/er som vi genomförde av teorin, det vill säga sammanfattandevärdering och mål- och 
styrkeanalys gjorde att vi fick än mer förståelse för vår teori.  
Genom dessa förstod vi ytterligare vikten av att fasställa perspektiv och hur de olika begreppen 
som tas upp i teorin relaterar till varandra. 
 
Gällande vår empiriska undersökning och valet av att göra det till en på ett och samma ställe inte 
uppenbart initialt. Från början ville se hur ett utvecklingsföretag som utvecklar för offentlig 
verksamhet bedriver sin systemutveckling Vi tittade på potentiella kandidater som respondenter 
och valde slutligen Pulsen Application i Borås. Detta val kändes helt rätt när vi kommit igång 
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med de empiriska undersökningarna, då vi fann att de hade till synes oklara förklaringar av deras 
arbetssätt. Under intervjuerna fick vi ytterligare förståelse för hur de faktiskt arbetar. Vi valde att 
ha breda frågor så respondenten fick säga sitt, vi ville att de skulle förklara hur de arbetar utan att 
vi styrde upp det. Det visade sig vara svårt att få djupare förklaringar. 
 
Vi valde också att tala med en av Pulsen Applications kunder, detta för att se om vi genom en 
intervju med dem kunde förstå ytterligare hur de arbetar, och genom detta få reda på om deras 
perspektiv påverkat kunden. Kunden var otroligt lojal gentemot Pulsen Application vilket ledde 
till att de svar vi fick föreföll problemfria och samstämmiga med Pulsen Applications anställda. 
Dock fick vi genom det reda på att kunder kan vara nöjda trots att man inte använder sig utav en 
metod i utvecklingsarbetet. 
Analys av empiriska undersökningar gjorde vi såsom i litteraturstudieanalysen med hjälp av 
MA/SIMM där vi valde ut delarna problem, mål och styrkeanalys. Genom denna analys av 
empiri gav den oss precis som i teorianalysen större förståelse för vad vi egentligen fått ut av 
intervjuerna. Även här genom att göra grafer kunna relatera begrepp och så vidare till varandra. 
Vår modell över hur arbetet gått till generellt, i metodkapitlet, hjälper ytterligare att synliggöra 
processen.
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland 
våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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