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Sammanfattning 
 
System är för att stödja samarbete, samordning av arbetsinsatser och medvetenhet om 
bland annat organisationens gemensamma mål.  
 
För att hantera komplexa verksamhetsprocesser har metoder och applikationer tagits 
fram. Många av dagens system har dock allvarliga problem, en hel del forskning har 
utförts kring design av system, men utvärdering av sådana system är betydligt mindre 
undersökta. Det beror på till stor del att det inte finns många enkla och praktiska 
metoder som kan användas av samtliga. 
 
Det finns företag som väljer att investera i systemutvärdering för att effektivisera arbetet 
och anpassa verksamheten till nya förutsättningar. 
 
Huvud syftet med denna uppsats var att ta reda på hur systemutvärderingen utförs samt 
ta fram riktlinjer för systemutvärdering. Även att ta fram vilka utvärderingsmetoder som 
används för att utvärdera ett system inom olika verksamheter.  
 
För att åstadkomma till resultat har vi använd oss av bland annat delfrågan ”hur bör en 
systemutvärdering vara utformad”. 
 
Enligt våra intervjupersoner är ordningen av systemutvärdering olika, att man får 
anpassa sig till kunden. Man kan inte använda samma metod för alla kunder.  
Vilket är en av vårt resultat att en metod inte använd hos alla kunder vilket också 
betyder att det inte finns bara en metod vid systemutvärdering. 
Ett annat resultat av forskningen var att det växer fram olika metoder samt modeller 
som man använder sig av under systemutvärderingen t.ex.  PPS har tagits fram av 
företaget Pulsen. En bra systemutvärdering bör ha bra kravspecifikation och en bra 
metod som borde vara anpassad till kunden.  Att genomföra systemutvärdering i 
verksamheten är en komplex och svår uppgift som kräver en god genomförande 
planering och styrning.  
 
I denna uppsats presenteras ett flertal kritiska faktorer som förekommer vid 
systemutvärdering. Vi anser att det är viktigt att känna till dessa för att lyckas med 
systemutvärdering. Uppsatsen bygger till största delen på den empiriska 
undersökningen som ger förståelse för hur systemutvärdering kan se ut i verkligheten. 
 
Nyckelord: Systemutvärdering, systemutveckling, PPS, RUP, kravspecifikation, PAM  
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Abstract 
 
System is to support collaboration, coordination of effort and awareness of, inter alia, 
the organization's common goals.  
In order to manage complex business processes, methods and applications have been 
developed. Many of today's system, however, have serious problems, a lot of research 
has been conducted on the design of systems, but evaluation of such systems is less 
investigated. It depends to a large extent that there are many simple and practical 
methods that can be used by all.  
 
There are companies that choose to invest in the system evaluation in order to 
streamline the work and adjust to new conditions.  
 
The main objective of this thesis was to find out how the system evaluation is 
performed as well as to give guidelines for system evaluation. Also to develop the 
evaluation methods used to evaluate a system in different activities.  
 
In order to achieve the results we have used our research question, how should a 
systemic evaluation be designed, inter alia.  
 
You can not use the same method for all customers. Which is one of our results to a 
method not used by all customers, which also means that there is only a method for 
system evaluation.  
Another outcome of the research was the emergence of different methods and models 
that we use the system during the evaluation. Tex PPS has been developed by the 
company Pulsen.  
A good evaluation system should have good specifications and good practice which 
should be adapted to the customer.  
To implement the system evaluation of the activity is a complex and difficult task that 
requires a good implementation planning and management. This thesis presents a 
number of critical factors used in the system evaluation.  
We believe it is important to know these in order to succeed in system evaluation.  
 
The essay is based largely on the empirical study that provides an understanding of the 
evaluation system may look in reality. 
 
 

Keywords: System Evaluation, System, PPS, RUP, requirement specification, PAM 
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1. INLEDNING 
Föreliggande kapitel utgör en introduktion till rapporten. På detta kapitel beskrivs 
bakgrunden till undersökningen och redovisar dess syfte och frågeställningar samt 
avgränsningar. Undersökningens karaktär och metod kommer också att beskrivas på 
detta kapitel. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund  
System är för att stödja samarbete, samordning av arbetsinsatser och medvetenhet om 
bland annat organisationens gemensamma mål. Ett väl fungerande system blir allt 
viktigare för organisationer då kraven ökar att snabbt producera produkter och tjänster 
av god kvalitet (Andersen, 1994). 
 
I detta projekt kommer utvärdering att nämnas många gånger, utvärdering innebär något 
som formas av en granskning och analys av hur ett projekt har gått till, för att se om 
systemet har blivit som den var bestämd från början.  
 
Det finns inte många enkla och praktiska metoder som kan användas av samtliga vid 
systemutvärdering. Men det finns kända projektmodeller tex RUP, PPS och PAM som 
används i praktiken.  Dessa modeller följs inte i helheten, verksamheter plockar punkter 
som passar in i projektet. 
 
Utvärdering är en mätning, så systematisk och objektiv som möjligt av ett pågående 
eller avslutat projekt, program eller policy, dess design, implementering och resultat, en 
utvärdering skall tillhandahålla information som trovärdig och vara användbar 
( Lewin,1994). 
 
Utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning av genomförande, prestationer och 
utfall i offentlig politik, vilken avses att spela en roll i praktiska handlingssituationer 
Vedung (1991). 
 
Rutman (1980) anser också att utvärdering är som en ”efterhandsbedömning” och att 
utvärdering är en konst och att varje ny design bör väljas på ett nytt i varje ny 
utvärdering. Rutman har en kontextuell syn på utvärdering detta innebär att varje 
kontext har sina egna särskilda förutsättningar och detta påverkar utvärderingens design.  
 
I en ständigt föränderlig omvärld är det lämpligt att undersöka och utvärdera 
verksamhetens system och utifrån detta diskutera om vilka förändringar som kan vara 
lämpliga för verksamheten. 
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Verksamheter behöver ofta hantera förändringar och anpassningar inom organisationen, 
beroende av inre orsaker eller förändringar utanför verksamheten. Detta medför att 
verksamheter behöver planera och genomföra förändringar som påverkar människor, 
system och organisationens struktur (Andersen, 1994). 
 
De komplexa systemen ställer dessutom krav på beställaren att försäkra sig om att få det 
system de har beställt eller förväntat sig. Specificering av de krav som systemet måste 
utföra är och har alltid varit ett problemområde, det förekommer ofta att man som 
beställare är lite otydligt i sin kravställning och kräver att leverantören med ett 
dokument som beskriver vad de tänker leverera (Stevrin, 1991). 
 
Det är en betydelsefull skillnad mellan informationssystem investeringar och andra 
investeringar.  För informationssystems investeringar görs sällan uppföljning av hur väl 
de fungerar i användning, medan man oftast följer upp andra investeringar.  
I takt med den ökande användningen av informationssystem i dagens samhälle, har det 
vuxit fram behov av att kunna göra erforderliga bedömningar och värderingar av de 
system som utvecklas och som vi använder oss av i vårt dagliga bruk. Genomförda 
investeringar, som ofta är dyra, har inte alltid motsvarat de förväntningar ansvariga för 
verksamheterna har (Håkangård & Nilsson, 1999).  
 
Frågor om utvärdering kan besvara, är t ex om systemet fungerar som det är tänkt enligt 
beställares önskemål, om det används enligt avsikt, hur det är att använda. I värsta 
tänkbara fall ger systemet felaktiga beslutsunderlag eller också används det inte alls. Då 
är det mycket viktigt att ta reda på orsaker till detta för att på så sätt lära av misstag och 
även få möjlighet att rätta till dessa (Håkangård & Nilsson, 1999). 
 
I hela värden spenderar olika företag massa med pengar på IT, just därför är det viktigt 
att ta systemutvärdering på stort allvar. 
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1.2 Bakgrund till problem 
Ett system skall underlätta samarbete, helhetssyn och samverkan mellan användarna. 
Anledningen till att införa en utvärdering av system kan vara många, en av 
anledningarna kan vara att systemet är föråldrad och inte längre stödjer arbetet eller att 
den fungerar dåligt. En annan anledning kan vara att minska antalet misslyckade 
projekt. Företag och organisationer som bedriver systemutvecklingsverksamheten lever 
idag i en dynamisk miljö. Detta leder till att det ställs allt högre krav på utveckling och 
anpassning till senaste trender (Stevrin, 1991). 
 
För några enstaka metoder, det finns till viss del rekommendationer för hur man kan gå 
tillväga vid systemutvärderings för just dessa metoder.  Däremot saknas det information 
om allmänna principer och rekommendationer för hur man bör gå tillväga vid 
systemutvärdering.  
 
För att hantera komplexa verksamhetsprocesser har metoder och applikationer tagits 
fram. Många av dagens system har dock allvarliga problem, en hel del forskning har 
utförts kring design av systemet, men utvärdering av sådana system är betydligt mindre 
undersökta. Det finns några få rekommendationer för hur man ska gå tillväga vid 
införandet av systemutvärdering som vi har nämnt innan. 
 
Under forskningsprocessen ska vi försöka ta reda hur systemutvärdering utförs och samt 
ta fram vilka systemutvärderingsmetoder som används.  

 

1.3 Studiens syfte 
Syftet med detta arbete är att ta reda hur systemutvärdering utförs samt dess riktlinjer 
för systemutvärdering. Ta reda på vilka strategier det finns vid systemutvärderingen. 
Även ta fram vilka utvärderingsmetoder som användas för att utvärdera system inom 
olika verksamheter. 
 
Idén med den nya kunskapen är att beskriva och skapa förståelse för de metoder och 
strategier som systemanvändarna använder sig av för att utvärdera ett system. Resultat 
ska även i viss grad ge klarhet i vad systemutvärdering innebär och vad som är viktigt 
att tänka med systemutvärdering. 
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1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån bakgrunden till vår undersökning har vi formulerat en huvudfråga samt fem 
tillhörande delfrågor. 
 
 

• Huvudfråga: Hur bör en systemutvärdering vara utformad? 
 

o Delfråga: Hur ser ett underlag som används som stöd för att utvärdera 
system? 

 
o Delfråga: Hur används metoder och modeller för systemutvärdering i 

praktiken? 
 

o Delfråga: Vilka strategier finns vid systemutvärdering? 
 

o Delfråga: Vilka riktlinjer finns det för systemutvärdering? 
 

o Delfråga: Vad är ett informationssystem? 
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1.5 Syfte och frågeställnings modell   
Kopplingen mellan vår frågeställning och syfte presenteras nedan med hjälp av en 
grafisk modell. Målet är att uppnå till syftet med hjälp av forskningsfrågorna.  
 
 

 
 
 

 
 

Figur 1. Syfte & Frågeställnings modell (Can, Citak 2009) 
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1.6 Avgränsningar 
Utvärdering av ett system är ett komplex område, därför har vi gjort begränsningarna 
att vi kommer att forska inom bara informationssystem och rapportens resultat 
kommer att vara ”passande” för IT verksamheter.  

 

1.7 Målgrupp 
Informationssystemen måste ständigt förbättras och anpassas till den enskilda 
organisationen. 
 
Kommande resultat kommer att rikta sig främst till forskare, personal och studenter 
intresserade och kunniga av ämnet informatik, förändringsarbete och 
informationssystem. Andra intressenter kan även vara verksamheter inom området som 
är intresserade av hur de kan utvärdera informationssystem. 
 
Systemutvecklare som arbetar med att ta fram utvärderingsmetoder kan också vara 
intresserad av studien. Vid utveckling av system är det viktigt att ta hänsyn till de 
människor som skall använda systemet.  
 
Många IT verksamheter skulle nog vara intresserade av tillvägagångssätt som skulle 
innebära att de kunde uppnå ett effektivt utvärderingsresultat av sina system.  
Om vi tittar på ett bredareperspektiv, där kan vi föreställa oss att resultaten från studien 
kan även appliceras inom många olika områden där man använder sig av 
informationssystem i sin verksamhet. 
 
Våran förhoppning är även är att kunna nå ut till de studenter som utbildar sig inom 
informatik. De ska kunna använda sig av den kunskap och de resultat som vi har 
kommit fram till för vidare forskning inom ämnet. 
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1.8 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 utgör en introduktion till rapporten. På detta kapitel beskrivs 
bakgrunden till undersökningen och redovisar dess syfte och frågeställningar samt 
avgränsningar. Undersökningens karaktär och metod kommer också att beskrivas på 
detta kapitel. 
 
Kapitel 2- Metoddiskussion 
Valet av metod är en mycket viktigt del i vår studie. 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- Informationssystem 
Kapitel tre avser presentera relevant teori för informationssystem och definiering av 
begreppet informationssystem. Begreppet informationssystem är ett brett område men 
som har en stor koppling med systemutvärdering.   
Anledningen till att vi har med informationssystem som eget kapitel är för att vi vill 
identifiera ordet tydligt samt att läsarna får en tydligare uppfattning om vad 
systemutvärdering är. 
Detta för att informationssystem är en del av systemutvärderingsprocessen. Den andra 
anledningen är att en av våra delfrågor är, vad är ett informationssystem? Som vi ska 
besvara under detta kapitel. 
 
Kapitel 4- Systemutvärdering 
Föreliggande kapitel beskriver detaljerad vad systemutvärdering är, systemutvärdering 
är en av vårt nyckelord också. 
För att kunna svara huvudfrågan behöver vi beskriva detaljerad om systemutvärdering.  
 
Kapitel 5- Analys och Resultat 
I detta avsnitt presenteras analys och resultat som förekom under studien. 
 
Kapitel 6- Slutsatser och diskussion 
Här presenterar vi våra slutsatser utifrån teori och empiri det vill säga här knyter vi ihop 
säcken för denna studie. 
 
Kapitel 7- Kritiskt granskning 
Syftet med detta kapitel är påvisa kritiska granskningen av uppsatsen.  
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2. METODDISKUSSION 
Valet av metod är en mycket viktigt del i vår studie. 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 Synsätt på kunskap 
Hermeneutiken innebär att forskare som analyserar text ska försöka få fram textens 
mening utifrån det perspektiv som dess uppfinnare haft (Bryman ,1997). 
Hermeneutik är en förståelseinriktad forskningsansats där tolkningen utgör den 
huvudsakliga forskningsmetoden. 
 
Med en hermeneutisk ansats försöker man studera, tolka och förstå grunden för 
människan. Vetenskapen sätter delarna i förhållande till helheten och genom växelvis 
uppmärksamhet mellan delarna och helheten kan en förståelse uppnås.  
En hermeneutiker fokuserar på förståelse och tolkning, därför är vetenskapen baserad på 
subjektiv bedömning (Bryman, 1997). 
 
Hermeneutiken är vår naturliga grund, eftersom vi använder språket för att kategorisera 
världen (Goldkuhl 1993). Med hänsyn till vår frågeställning och dess 
kunskapskaraktärer anser vi att hermeneutiskt synsätt är lämpligast för oss då vi kan 
tolka och förstå vårt problemområde djupare. Det är viktigt att vi kan tolka och förstå 
den information som vi kommer att samla för att kunna presentera resultatet. 
 
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 handlar om språk och begrepp, trosuppfattningar, samt 
personliga erfarenheter (Gilje, Grimen 2006).  
 
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 
men det är viktigt att inte lägga för stor vikt vid dessa skillnader (Bryman 2002). 
 
Vi ska genomföra en empirisk undersökning i intervjuform, att använda sig av 
intervjuer är inom den kvalitativa traditionen normalt 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).  
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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. 
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). 
 
 
Vi är 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 metodentill punkt 
och pricka. Metoden är en grundläggande vetenskaplig vägkarta, men många av våra val 
görs på mer praktiska grunder (Bryman 2002). 
 
 

2.2 Forskningsstrategi  
Vetenskapligt synsätt kan vara antagligen kvalitativ eller kvantitativt (Bryman, 1997) 
Kvalitativa metoder leder sitt ursprung från hermeneutiken. Företrädarna för de 
kvalitativa metoderna anser inte att allt kan göras mätbart. De menar att det är en 
principiell skillnad på de saker som naturvetenskapsmän studerar och det som 
samhällsforskaren undersöker. Man kan därför inte använda sig av samma metoder.  
En kvalitativ metod är generellt sett mera subjektiv. Den fokuserar mera på djupare 
förståelse och tolkning av information (Bryman, 1997). 
 
Det som kännetecknar kvantitativ forskning är att det finns en distans mellan forskare 
och studieobjekt. Detta för att inte riskera att studieobjektet påverkas av forkskare. 
Forskaren ses som en objektiv betraktare och som kan ersättas utan att 
forskningsresultatet påverkas (Bryman, 1997). 
 
Vi kommer att använda kvalitativa metoden för att syftet med att undersöka och uppnå 
en djupare förståelse för fenomenet. 
För att kunna konkret förklara vårt sätt att uppnå vårt kunskapsmål kommer vi att 
använda oss av såväl teori som empiri.  
Empirins syfte är att hitta likheter och skillnader mellan teorins och empirins åsikter 
för att kunna utforma ett välgrundat underlag.  
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2.3 Studiens process  
Forskningsprocessen har börjat med litteraturstudie genom att söka teori i tryckta källor, 
databaser och artiklar bland annat om systemutvärdering och informationssystem för att 
undersöka vilka forskningsfrågor som kan ställas och få en bild av området. 
 
Med hjälp av information som vi fick från litteraturstudien började vi att definiera vilka 
problem det finns inom de områden som vi valt som uppsatsämne. Även under denna 
process formulerade vi forskningsfrågor som vi har besvarat sista förloppen i studien 
och i detaljerad problem studie. 
 
Vi har använt oss av egenskaperna nyfikenhet och teorisk relevans som vi beskriver 
lite längre fram i arbetet, för att uppsatsen ska ha god kvalitet för en vetenskaplig 
forskning. 
 
I vår teoretiska referensram presenterar vi de teorier och metoder som vi anser är 
relevanta för vår undersökning. Dessa ligger även till grund när vi längre fram i 
uppsatsen analyserar våra empiriska data. Under denna fas har vi varit uppmärksamma 
egenskaperna ansvarsfullhet och trovärdighet. 
 
Vi har noggrant valt våra intervjupersoner. Vi tycker att det är viktigt att intervjua rätt 
personer för att kunna få den anvisning som behövs för vidare forskning. 
Tydlighet är en av de egenskaper som vi har varit uppmärksam under denna fas. 
 
Vi har valt att ta fram en mall som vi använde under intervjun. Vi har varit extra 
noggrant att inte välja många frågor som man kan svara med ja eller nej. Trovärdighet 
och reflektion är två av egenskaperna som vi har varit uppmärksamma under denna fas. 
 
Efter genomförande av intervju har vi haft material analys, med hjälp av empirisk data 
har vi genomfört en komparativ analys. Som har led till vår slutsats och analys i vårt 
forskningsarbete.  
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2.4 Studiens Process 

 

 
 Figur 2. Processgraf modell (Can, Citak 2009) 
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2.5 Sammanställning av underlag  
Med de likheter och skillnader som upptäcks mellan empirin och teorin, har vi 
sammanställt till det till ett underlag till det intervjumaterialen analyserades under denna 
process. Användbarhet, trovärdighet, reflektion och tydlighet är de egenskaper som vi 
har varit uppmärksamma under detta skede. 
 
Efter att vi genomfört våra empiriska undersökningar påbörjade vi analysera med 
hjälp av den tidigare framtagna teorin samt sammanställningen av empirin.  
Resultatet genomförde med sammanställning av teori och empirins åsikt om ämnet 
utifrån vårt tolkande synsätt. 
 
För att undersöka vilka faktorer anses vara viktiga samt vad empirin anser om dessa 
har vi använt oss av en deskriptiv analys. Vi har sedan jämfört olika ståndpunkter och 
har använts en komparativ analys. 
 
 

2.6 Urvalsteknik och genomförande 
Studien bygger på ett insamlat material från de informationer som vi har hittat som vi 
tycker är passande till rapportens huvudfråga, delfrågor och syfte.  
 
Vi har valt att använda de litteraturböcker som passar mest in till vår forskning.  
Vi har varit noggrant att välja intervjupersoner som vi tyckte skulle kunna besvara på 
våra intervjufrågor, för att få en bredare forskning kring ämnet.  
 
Vi tog kontakt med personer som är insatta i ämnet och för att de jobbar på berörda 
företag. Vi började med att söka intervju personer inom vårt kontaktnät, vi fick även 
hjälp från lärare från högskolan i Borås. Efter en tid fick vi tag på intervjupersoner en 
efter en, allt som allt blev det 5 intervjupersoner och 4 intervjutid.  
 
Via kontakt med intervjupersonerna via e-post bestämde vi plats och tid. Innan vi 
började intervjun presenterade vi oss och våran uppsats. Därefter frågade om vi kunde 
få spela in intervjun samt använda deras namn och företag de jobbade för.  
 
Intervjupersonerna jobbade i Pulsen, Göteborgs Universitet och Sigma. Vi 
sammanställde alla intervju delarna och fick ihop en bredare kunskap inom ämnet.  
Det inkomna materialet från våra intervjuade personer har vi använt under uppsatsens 
gång.  
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2.7 Analysmetod 
För att kunna besvara på vår huvudfråga och del frågor har vi med en analys del där vi 
formulerar vårt resultat samt kunskap som vi har fått med hjälp av denna forskning.  
För att vi skall kunna uppnå till vårt syfte kommer vi i analysen att före en diskussion 
om de insamlade materialet och de resultat vi har kommit fram till. Det ska ske hjälp av 
vår insamlade teori och vår intervju material. Resultatet kommer att uppnås genom att 
sammanställa teorin och jämföra empirins åsikter om ämnet utifrån vårt tolkande 
synsätt. 
 
I denna uppsats kommer vi att använda oss av komparativ analys, i vår forksning 
kommer komparativ analys hjälpa oss att kommra fram till vår analys, utvärdering och 
slutsatser som det visas i vår studie processgraf .  
 
Samt om man vill kartlägga vilka systemutvärderings metoder det finns inom 
systemutvärderingen kan man använda sig av den komparativa analysen, vilket vi 
kommer att göra i denna forskningen. Detta innebär att vi kommer jämnföra olika 
metoder med varandra vilka som är bra samt hur man kan hitta en bästa metoden för 
systemutvärderingen  
 
En komparativ studier har syfta till att förklara, beskriva eller förutsäga. Vad som 
avses att beskrivas, förklaras eller förutsägas varierar mellan olika ansatser 
(Thomas Denk,2002 ). 
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2.8 Utvärderingsmetod 
Säkerställande och reflektion över att arbetet hållit god kvalitet är av högsta vikt i all 
vetenskapliga forskning. Vår utvärderingsmetod för detta hämtas från Goldkhul (1998) 
som ger oss 8 egenskaper att utvärdera ett vetenskapligt arbete efter och som vi anser 
lämpar sig som utvärderingsmetod för vår kvalitativa studie. 
 

• Nyfikenhet 
Intresse, vilja och engagemang för det som ska studeras är ytterst viktigt. 
 
• Öppenhet 
Att vara öppen för nyupptäcker är en av de mest fundamentala egenskaperna i 
kunskapernas förhållningssätt. Öppenhet innebär att kunna ändra sig, att vara 
fördomsfri och kunna ompröva sina tidigare ståndpunkter. 
 
• Tydlighet 
Innebär att man tydlig gör tolkningar, överväganden, beslut och resultat under 
kunskapsarbetet. 
 
• Ansvarsfullhet 
Man måste ta ansvar för riktigheten i sina resultat, det innebär att man måste se till 
att dessa är välgrundade och därmed att framtagande har skett på ett noggrant sätt. 
 
• Reflektion 
Man är reflekterade över verkligheten och sin egen och andras kunskapsbildning om 
den och ifrågasätter även det som förefaller naturligt och självklart. 
 
• Teoretisk relevans 
Kommer resultat av arbetet att vara relevant gentemot ämnet? 
 
• Trovärdighet 
Är resultatet tillförlitliga och pålitliga? Hänger ihop med ansvarsfullhet. 
 
• Användbarhet 
Att resultat av arbetet är intressant och användbart för målgruppen. 
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3. INFORMATIONSSYSTEM 
Kapitel tre avser presentera relevant teori för informationssystem och definiering av 
begreppet informationssystem. Begreppet informationssystem är ett brett område men 
som har en stor koppling med systemutvärdering.   
Anledningen till att vi har med informationssystem som eget kapitel är för att vi vill 
identifiera ordet tydligt samt att läsarna får en tydligare uppfattning om vad 
systemutvärdering är. 
Detta för att informationssystem är en del av systemutvärderingsprocessen. Den andra 
anledningen är att en av våra delfrågor är, vad är ett informationssystem? Som vi ska 
besvara under detta kapitel. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

3.1 Informationssystem 
Beteckningen informationssystem är sammansatt av två ord, "information" och 
"system".   För att kunna förstå vad ett informationssystem är måste man känna till de 
båda begreppen mycket väll. Ett system står i motsats till något som är oorganiserat och 
ett informationssystem är ett slags system (Andersen,1994). 
 
Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring överföring och 
presentation av information. Ett informationssystem anges ofta som ett system med IT-
stöd som bearbetar och samlar in information där den hjälper kommunikation samt 
arbete inom och mellan organisationer (Andersen,1994).  
 
Informationssystembehandlingen kan utföras av människor och kan vara en den av 
informationssystemet. Detta är något alla måste ta hänsyn till när man skapar 
informationssystemet. Inte alla men en del av informationssystembehandlingen kan ske 
utan människans inblandning det vill säga maskinellt, ifall det är så att det uppstår 
problem så måste man ta detta problem på allvar innan problemet blir värre och 
påverkar andra delar (Andersen,1994). 
 
Med ett system menas det att det finns ett mönster alltså ett sammanhang eller en 
ordning. Ett system står i motsats till något som är oorganiserat ett exempel på detta är 
informationssystem. Informationssystem är alltså ett slags system, ett mönster dvs ett 
system för behandling av information. Den här behandlingen kan utföras av människor 
och av maskiner (Andersen,1994). 
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3.2 Systemutveckling  
Systemutveckling innebär arbetet med att skapa informationssystem och består av 
systemering, realisering och implementering (Andersen, 1994). 
 
Systemutvecklingsverksamhet är en delverksamhet som omfattar alla aktiviteter som på 
något sätt berör systemutveckling. I de följande avsnitten tar vi upp de viktigaste 
delarna som ingår i systemutvecklingsverksamheten. 
 
Arbetet med att skapa ett informationssystem kallas ofta för systemutveckling.  
Systemutveckling består av systemering, realisering och implementering (Andersen, 
1994).  
 
Modellen nedan beskriver hur vidare; synsätt, modell, metod och arbetsformer hör 
samman i systemutvecklingen (Karlsson, 1996). 
 

 
 

Figur 3. Samband mellan synsätt, modell, metod, och arbetsformer (Karlsson, 1996)   
 
 
Hos alla metoder och modeller finns någon form av bakomliggande synsätt eller 
perspektiv som på ett grundläggande sätt präglar metoden/modellen (Seigerroth, 1998).  
 
Synsättet styr innehållet och utformning av modeller och metoder, det vill säga vad som 
är den framträdande synen på hela systemutvecklings processen (Karlsson, 1996).  
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3.3 Systemutvärderingsmetoder 
Ordet metod betyder ”tillvägagående” och kommer från grekiska order ”methodos”.   
Systemutveckling och systemutvärderings arbete nämns det ofta modeller och metoder 
som verktyg för att strukturera arbetet (Seigerroth, 1998). 
 
En metod är en detaljerad beskrivning av att lösa ett visst problem.  En metod 
kännetecknas av:  

• Typer av problem den kan tillämpa (användningsområde).  
• Urval av arbete, och hur arbetet bör organiseras.  
• Vilka beskrivningstekniker som ska användas och hur den ska användas 

(Seigerroth, 1998). 
 

 
”Metoder kan ses som idealtpiska beskrivningar av ett tänkt arbetssätt. När metoden 
sedan används i praktiska situationer omsätts detta metodkunnande i konkreta 
handlingar som för att vara framgångsrika måste vara anpassande till situationens krav.” 
(Goldkuhl, 1994 )  
 
 

3.4 Införandet av systemutvärderingsmetoder 
För att kunna ta fram kritiska faktorer vid ett införande är det viktigt att förstå vad ett 
införande innebär. Genom att få en förståelse vad en systemutvärdering innehåller är det 
lättare att förstå varför det kan vara problematiskt att införa en ny systemutvärderings-
metod (Kruchten ,1998). 
 
Införandet delas in i sex steg och att det är ett antal olika områden som bör tas i 
beaktande vid ett införande av en systemutvecklingsmetod. 
 

• Människan och deras kompetens, färdighet, motivation och attityder. 
• Det stödjande verktyget kan eventuellt bli tvunget att införskaffa nya 

utvecklingsverktyg. 
• Systemutvecklingsprocessen man måste dessutom ta hänsyn till 

systemutvecklings metoden. 
• Beskrivning av systemutvecklings metoden (Kruchten ,1998). 

 
 

3.5 Systemutvärderingsmodell 
Modeller används för att se hur olika aktiviteter är relaterade till varandra när man 
utvärderar system. Alla utvecklingsmodeller har sina fördelar och nackdelar 
För att se vilken modell som ska vara effektivast måste utvecklaren se vilken 
sammanhang modellen ska användas i (Andersen,1994).  
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3.6 Livscykelmodell 
Livscykelmodellen är inte den enda systemutvecklingsmodell, men livscykelmodellen 
är ett bra sätt att beskriva systemutveckling och är lättförstålig. Livscykelmodellen har 
fått kritik sin verklighetsfrämmande natur, det är sällan en verklighetens 
systemutveckling är linjär som livscykelmodellen visar oss, oftast måste man gå tillbaka 
till förgående faser alltså upprepning. Även detta negativ påverkar inte att modellen ger 
en god förklaring av hur systemutvecklingsarbete är uppbyggt (Andersen,1994). 
 
Valet av den tekniska lösningen spelar roll i en verksamhet men det viktigaste är att 
kunna bestämma informationens syfte. Andersen menar att stora delar av arbetet betyder 
att göra tydliga beskrivningar på och att på detta sätt växer informationssystemet fram. 
Från början blir det övergripande beskrivning sedan ändrats det till detaljerat 
beskrivning (Andersen, 1994). 
 

Förändrings

Analys
Realisering

Förvaltning &

drift
Implementering Avveckling

Systemering

Analys Utformning

Systemutveckling

 
(Figur 4. Livscykelmodellen Andersen, 1994)  

 
 

Systemutvecklingsmodellen är uppdelat i fyra faser, som vi beskriver ingående nedan. 

Analys:  
Diskussioner utförs och en detaljerad beskrivning görs av området. Det följer med i en 
kravspecifikation, alltså användarens önskemål beskrivs tydligt.  
 
Utformning: 
Kallas även design fasen. Tekniska språket utreds. Alltså ex. programmeringsspråk 
väljs.  
 
Realisering: 
I denna fas sker programmeringen av systemet.  
 
Implementering:  
I denna fas använder man de färdigbyggda systemen i de befintliga verksamheterna 
(Andersen, 1994).  
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______________________________________________________________________ 

4. SYSTEMUTVÄRDERING  
Föreliggande kapitel beskriver detaljerad vad systemutvärdering är, systemutvärdering 
är en av vårt nyckelord också. 
För att kunna svara huvudfrågan behöver vi beskriva detaljerad om systemutvärdering.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

4.1 Systemutvärdering 
Definitionen för systemutvärdering är att beskriva och värdera ett program, införskaffa 
och använda information för beslutfattande (Jerkedal, 2001). 
 
Utvärdering är att beskriva och värdera ett program. Utvärdering ska vara underlag för 
ett beslut. En utvärderings uppgift är att ge information. Om denna information inte 
kommer till användning är utvärderingen värdelös.Men det flesta utvärderingsforskare 
verkar ändå ha ett behov av en definition även om den bara gälla här och nu. Den 
vanligaste definitionen är, att beskriva och värdera ett program (Jerkedal, 2001).  
 
Många utvärderare tar beslut om att beslutfattande utgöra en del i sin definition av 
utvärdering: Att definiera, använda information för beslutsfattande och införskaffa  
(Jerkedal, 2001). 
 
Formativ utvärdering innebär att utvärdera pågående program och summativ utvärdering 
innebär utvärdera efterhand hela programmet. Utvärdering genomförs i jämförelse mot 
uppsatta mål eller mot bedömningskriterier   
(Stevrin, 1991). 
 
 
4.2 Utvärderingens syften 
En utvärdering kan vara inställd mot att ge idéer om åtgärder de planerade målen på ett 
effektivare sätt är till hjälp att uppnås. Detta syfte med utvärderingen kan betraktas som 
ett korrigerande syfte (Stevrin, 1991). 
 
En utvärdering kan även användas i ett lärande syfte. Ändamålet är att utvärderingen 
ska ge kunskap om effekter av fattande beslut, för att åstadkomma förbättringar i 
verksamheten i framtiden utför man utvärdering i verksamheten. Utvärdering ses här 
som ett redskap för att skapa inlärning (Stevrin, 1991). 
 
Slutligen kan en utvärdering genomföras för att försöka fastställa en viss verksamhets 
nytta eller en slags aspekt på en viss framtida situation. Utvärderingen här kan kalls ha 
en nytta orienterat syfte (Stevrin, 1991). 
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4.3 Systemansats 
System kan delas upp i delsystem, samtidigt som olika system ingår i större system. 
Dessa större system brukar på ett generellt plan benämnas omgivning eller omvärld.  Ett 
problem i detta samanhang är att veta hur långt man ska gå i uppdelning av ett system 
och i vilken utsträckning man ska ta hänsyn till omkringliggande system, dvs olika delar 
av omgivningen (Stevrin, 1991). 
 
Med organisatoriska system avses som regel system, vilka har till uppgift att utföra en 
viss uppgift eller nå ett visst uppsatt mål. System av denna karaktär kan antingen avse 
en enskild organisation eller en uppsättning organisationer eller delar av dessa 
organisationer. Organisatoriska system är att betrakta som öppen system. Med detta 
avses att dessa system påverkar och påverkas av omgivning. Det innebär också att 
systemen som regel är svåra att avgränsa, eftersom gränserna tenderar att vara flyttande 
(Stevrin, 1991). 
 
Att betrakta och analysera ett utvärderingsobjekt som ett system innebär både att ta 
hänsyn till verksamhetens dynamiska egenskaper och till de relationer som finns i det 
sammanhang som ger systemet dess öppna karaktär (Stevrin, 1991). 
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4.4 Analyser vid systemutvärdering 
Vid systemutvärdering kan huvudintresset sägas vara riktat mot den struktur som 
återfinns i objektet och de processer som objektet kännetecknas av. Systemansatsen kan 
bestå av två del analyser, nämligen strukturanalys och processanalys. Strukturanalysen 
tar sin utgångspunkt i den typ av grad av överensstämmelse som kan finnas mellan och 
inom olika systemnivåer. För att systemet som helhet ska fungera tillfredställande, bör 
fet finnas en lämplig grad av överensstämmelse mellan olika delar samt mellan systemet 
och omgivningen (Stevrin, 1991). 
 
Vid strukturanalys används som regel två olika effektivitetsbegrepp. Det första 
begreppet benämns inre effektivitet och hänför sig till överensstämmelsen mellan de 
olika delarna. Det andra begreppet benämns yttre effektivitet och hänför sig till 
överensstämmelsen mellan systemet och omgivningen. Dessutom bedömer man vid 
strukturanalysen olika aktiviteter som kan vidtas för att effektivisera verksamheten i 
form av utbildning, utveckling, planering, uppföljning etc. Denna senare typ av kriterier 
kan kallas för administrativa kriterier (Stevrin, 1991). 
 
Processanalysen syftar till att ge en något mer djupgående förståelse för hur systemet 
fungerar och hur detta har utvecklas över tiden. Man försöker i detta sammanhang få en 
uppfattning om de mönster, mekanismer etc. som kännetecknar systemet för att bedöma 
om dessa faktorer kan anses vara av positivt eller negativt natur (Stevrin, 1991). 
 
Intresset vid systemutvärdering är riktat mot de relationer och beroendeförhållande som 
kan finnas mellan olika delar inom systemet samt mellan systemet och omgivningen.  
Vid systemutvärdering är man mer intresserad av beroendeförhållanden och relationer 
än av effekter och greden av måluppfyllelse. För att förstå systemets beteende än att 
bedöma om systemet levt upp till de ursprungliga syftena (Stevrin, 1991). 
 
En systeminriktad utvärdering kan ske i två riktningar. Den första riktningen 
kännetecknas av att man med utgångspunkt från systemet tittar utåt och uppåt för att ta 
hänsyn till de sammanhang som systemet ingår i samt devärderingar som kan anses ha 
en styrande effekt på verksamheten. Den andra riktningen kännetecknas av att man 
betraktar sambanden mellan de olika delar som systemet utgörs av för att få grepp om 
processer, förändringsbehov, graden av överensstämmelsen. 
Man försöker göra någon uppdelning mellan orsak och verkan, utan att man betraktar 
större helheter. Man försöker se hur olika grupper av komponenter tillsammans ger 
upphov till ett visst systembeteende (Stevrin, 1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
_______________________________________________________________________ 

23 

4.5 System för organisationer  
Ett system för organisationer är visserligen är mer komplext och svårfångat 
utvärderingsobjekt än en enskild organisation verksamhets. 
Detta systems effektivitet är inte bara en funktion av de enskilda organisationernas 
fullgörande av sina uppgifter. Det gäller att bedöma effektiviteten av den helhet som 
organisationernas verksamhets tillsammans medför. De totala effekterna hänger till stor 
del samman med egenskaperna hos denna helhet. Systemets effektivitet är således också 
en funktion av hur samspelet fungerar mellan de olika ingående delarna samt mellan 
systemet som helhet och dess omgivning (Stevrin, 1991). 
 
En systemutvärdering kan ha två syften. Det första syftet har att göra med hur systemet 
som helhet fungerar och huruvida systemet kan bedömas som effektivt i förhållandet till 
andra sätt att lösa eller hantera ett visst problem på. Det andra syftet har att göra med 
försökt att dels bedöma vilka effekter systemet gett upphov till under viss tidsperiod, 
dels avgöra i vilken utsträckning det specifika systemet, snarare än andra faktorer, 
orsakat effekterna (Stevrin, 1991). 
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4.6 Utvärderingsmodell 
På utvärderingens område finns det ett antal modeller. Beteendevetarna har sina 
modeller, ekonomerna sina osv. Utvärderingsprocessen startar med ett behov eller 
problem uppstår. Idéer kommer upp och utredning sker. Men väljer att göra insats på ett 
program och klargör mål och syfte. Man tar beslut om att genomföra programmet. 
Samtidigt visas resurser/kostnader. Efter all dess steg genomförs programmet och det 
leder till någon form av utfall (Jerkedal, 2001). 
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Figur 5. Utvärderings modell Åke Jerkedal (2001) 

1. Mätning av attityder till ett program. 
2. Kostnads-/intäkts-/effektivitetsanalys. 
3. Målrelaterad utvärdering. 
4. Processinriktad utvärdering. 
1. Målrelaterad utvärdering.  

 
 

4.7  Processinriktad utvärdering 
I en processinriktad utvärdering följer, tolkar och även observerar utvärderaren 
programmets genomförande. Den processinriktade utvärderingen kan ge förståelse och 
förklara exempelvis varför ”resultatet” utfallet blev som det blev, och/eller varför 
”intäkten” blev som det blev (Jerkedal, 2001). 
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_____________________________________________________________________________________ 

5. ANALYS OCH RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras analys och resultat som förekom under studien. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer att använda oss av komparativ analys. Komparativ analys innebär att söka 
förståelse genom jämförelse. Komparativa studier kännetecknas av antagandet om att 
det finns likheter eller skillnader mellan undersökningsenheterna som är viktiga att 
studera för att erhålla förståelse för det undersökta området (Denk,2002). 
 

 
Figur 6  – Analysgraf, Komparativ modell 1. (Can, Citak, 2009) 

 
 
Utformningen av komparativa metoder  påverkas främst av studiens forskningsfrågor 
och forskningsproblem. Men även mängden resurser och tid som är tillgängliga för 
forskaren. Forskarens förgående erfarenheter av studier samt vetenskapsteoretiska 
övervägande påverkar valet av hur det utförs (Landman 2000:22)(s31). 
 
Under utförningen av utforskningen ställs forskaren inför ett antal val och 
överväganden. För varje val och övervägande finns det olika alternativ ( Denk,2002). 
 
 

 
 

Figur 7  – Analysgraf, Komparativ modell 2. (Can, Citak, 2009) 
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Alla våra intervjupersoner är överens om att kravspecifikationen är jätte viktigt vid 
systemutvärderingsprocessen och nämner detta flera gånger under intervjun.  
 
Vid 60-talet kom man på att det fanns ett behov av formaliserade metoder för 
systemutveckling. Detta på grund av den ökade hinder inom systemutvecklingen. En av 
syftet med metoderna är att ha ett gemensamt ramverk för kommunikationen mellan de 
olika deltagande rollerna i utvecklingsprocessen. Sedan 60-talet har en del 
processmodeller, systemutvecklingsprocess presenterats. (Avison & Fitzgerald, 1995). 
 
Tre olika modellstrukturer anses dock vanligen ligga till grund för majoriteten av de 
olika metoderna, sekventiella modeller som vattenfallsmodellen, cykliska modeller som 
spiralmodellen och olika iterativa modeller som RUP (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Dessa olika metoder har sitt specifika tillvägagångssätt för att hantera krav. 
Metoder fungerar som ett medel inte bara för kravhanteringen utan även för att 
säkerställa kvalitén på systemet. Metoden syftar även till att strukturera arbetet under 
utvecklingens gång och avser att bidra till en god överblick över arbetet samt 
tillhandahålla ett gemensam språkbruk (Gulliksen & Göransson, 2002). 
 
Arbetet inom de olika systemutvecklingsmetoderna ser olika ut men innehåller i princip 
samma sorters aktiviteter. För att illustrera faserna kan livscykelmodellens upplägg 
användas då denna har legat grund för många andra systemutvecklingsmetoder 
(Eriksson, 2007). 
 
För att identifiera de rätta kraven för ett system krävs någon form av hanteringsprocess. 
Kravhanteringsprocessen kan vara en omfattande och komplex process som innebär en 
mängd olika beslut. Syftet är att man vill gå från luddiga beskrivningar av behov till 
formella specificeringar av krav. Resultatet av denna process är att kravspecifikationen 
som ska förstås av alla intressenter (Eriksson, 2007). 
 
Inom kravhanteringsprocessen behandlas ett stort antal komplexa svårigheter 
En av de största svårigheterna är att kravhanterarna ofta inte är experter på 
problemområdet. Många problemuppkommer ur kravformuleringarna som leder till 
missförstånd mellan kravhanterarna, utvecklarna samt de tänkbara användarna. 
Kommunikationen mellan kravhanterarna och utvecklarna är ofta bristfällig på grund av 
skillnader ibland annat deras kunskaper inom området. Det blir det svårt att använda 
samma termer (Kotonya & Sommerville, 2003). 
 
Ett krav är alltså en beskrivning av hur systemet ska bete sig eller av systemegenskaper 
och attribut.  
Utöver detta innehåller krav information om problem, design och tillverknings 
restriktioner. Vad en kund behöver och önskar kan också formuleras som krav 
(Sommerville & Sawyer,1997). 
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Vanligen brukar krav förenklas och delas in i två kategorier, de funktionella och de 
icke-funktionella. När man definierar krav för ett system, fokuserar man oftast på de 
uppgifter och handlingar som systemet ska utföra. Dessa krav brukar kallas funktionella 
krav eller beteende krav (Robertson & Robertson, 1999). 
 
Funktionella krav ska beskriva systemets funktioner  (Robertson & Robertson, 1999). 
Funktionella krav används också ofta för att uttrycka ett systems uppförande genom att 
definiera systemets indata och utdata samt det förväntade resultatet. Exempel på 
funktionella krav kan vara externa gränssnitt, beräkningar, kommunikation och 
verksamhetsregler. 
 
En annan klassificering av krav är indelningen i normala, förväntade och sensationella 
krav. Normala krav är det krav som är uttalade och förväntade från kundens sida. Om de 
normala kraven inte uppfylls blir systemet misslyckat och kunden missnöjd. De 
förväntade kraven är en aning svårare att identifiera. De är inte tydlig uttalade från 
kundens sida.Den som ställer kraven anser ofta att dessa krav är självklarheter. Det 
handlar ofta om grundläggande och vanliga behov. För att identifiera dessa krav kan det 
vara nödvändigt att dra jämförelser till andra system och processer inom verksamheten. 
Det kan även krävas kunskap och erfarenheter från andra liknande system (Robertson & 
Robertson, 1999). 
 
Sensationella krav är den kategori av krav som är absolut svårast att identifiera. Dessa 
krav är inte uttalade och heller inte förväntade. Om dessa krav uppfylls leder detta till 
stor tillfredställelse hos kunden. Detta kan handla om saker som användaren eller 
kunden inte visste var tekniskt möjligt men som genomförs. En kravspecifikation är ett 
dokument som beskriver kraven till systemet. Ibland kallar man det även för 
uppdragsbeskrivning (Eriksson 2004).  
 
Vikten av en välskriven kravspecifikation är nödvändig för att utvecklarna skall veta 
vad de skall bygga samt för användarna så att de vet vad de skall förvänta sig och hur de 
skall validera systemet när det är färdigt (Ross och Schoman, 1977). 
 
En kravspecifikation bör innehålla följande disposition  

• Inledning: Beskriver dokumentet kortfattat. Kontaktpersoner på verksamhetens 
folk och IT-sidan. 

• Systemets globala funktionella krav. Krav som är övergripande för hela 
systemet. 

• Funktionella krav 
• Icke-funktionella krav 
• Designinstruktioner 
• Upphovsrätt 
• Regler 

(Eriksson, 2004) 
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Klaes Göransson punkterar även att de använder sig av skalkrav och bör krav. 
Vi kan lägga märke till att formuleringen av en kravspecifikation bör innehålla en viss 
struktur för att man som utvecklare skall få med de förutsättningar som krävs till det nya 
systemet.  
 
Systemutvärderingens centrala nyckeldokument är kravspecifikationen som konkret 
sammanfattar alla nödvändiga funktioner i systemet. En kravspecifikation enligt vår 
undersökning tyder på den inte behöver vara komplett för att fullfölja ett projekt utan 
kan ändras under projektets gång.  
 
Dan Ekstrand poängterar att han skulle vilja att de hade en konturlig systemutvärdering 
process, för att lyckas bättre med sina systemutvärderingar. 
Andersen (1994) säger att organisationer bör planera och utforma långsiktiga processer 
som kan anpassas efter verksamhetens eventuella ändrade förutsättningar. 
 
Dan Ekstrand säger att PPS är en projektmodell som de utgår ifrån ganska ofta. 
Huvudsyftet med PPS metoden är att ha fler lyckade projekt genom att använda ett 
beskrivet arbetssätt. Arbetssättet är en styrmodell, i en styrmodell består av praktiska 
erfarenheter.  
Styrmodellen är anpassad till olika projekt den vägleder om hur man skall gå till väga 
och arbetsstegen.  
De centrala begrepp som finns i PPS är personlig ansvarstagande, öppenhet och 
förtroende.  
En gemensam respekt under projektets gång leder till en välfungerande projektarbete.  
 
PPS är en av Sveriges vanligaste modeller. PPS delar upp projektet i tre delar. De olika 
PPS är inte bara anpassad till stora projekt, det går även bra att använda de till mindre 
projekt också. Det görs en strukturering av en affärsmodell samt en synsätt på 
samordning med styrmodellen. En projektägare och en projektledare är alltid med i en 
PPS metod, vilket är så i andra projekt också.  
 
PPS metod har syfte att komma med fler lyckade projekt genom att beskriva ett 
Arbetssättet är en styrmodell och i en styrmodell består de av praktiska erfarenheter. 
Styrmodellen är anpassad till olika projekt och den vägleder om hur man skall gå till 
väga. 
 
Det är även så att man skall utarbeta en affärsmodell eller en styrmodell som skapar de 
grundläggande villkoren som är viktiga till att nå riktpunkten att öka kraftigt 
marknadsandelen och att ta steg i riktning mot den gemensamma visionen. 
 
Personlig ansvarstagande, öppenhet och förtroende är centrala begrepp som finns i PPS. 
PPS lägger mycket värde på individen, de utgår ifrån att varje individ är unik och att 
alla vi kan ta stort ansvar. En gemensam respekt under projektets gång leder till en 
välfungerande projektarbete. PPS uppväcker en klar åtagandekultur i projekt.  
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                                                            Figur 8. PPS styrmodell Tieto (2008) 

 
 
 
Jörgan Johansson nämner att verksamheten Sigma använder projektmodellen RUP vid 
systemutvärdering.  Rational Unified Process, RUP, är en generell process för 
systemutveckling och är alltså avsedd för de flesta utvecklingsprojekt för programvara.  
RUP har en angreppssätt som bygger på vissa nyckelegenskaper och principer som 
bland annat iterativ utveckling, arkitekturcentrisk process, risk och användarfalldrivet. 
Processen baseras på en mängd viktiga erfarenheter dragna ur andra brukliga 
systemutvecklingsmetoder. 
 
Det är viktigt att förstå att RUP är ett processramverk där varje projekt eller 
organisation kan anpassa och utöka RUP genom att plocka de bitar man anser är 
relevanta och som tillgodoser de behov projektet eller organisationen har.  
RUP är komplext och omfattar instruktioner för många olika slags 
systemutvecklingsprojekt och skall därför inte tillämpas fullt ut. Processen är också en 
produkt som ständigt är under utveckling och uppdateringar görs kontinuerligt  
(Kruchten, 2002). 
 
Detta angreppssätt är en av tyngdpunkterna i RUP och syftet är att kontinuerligt 
upptäcka, uppfinna och realisera. Varje iteration i RUP är cirka två till sex veckor och 
skall resultera i någon form av release som skall kunna utvärderas och granskas så att 
projektet vet dess status och att man följer rätt väg. Tillvägagångssättet går också ut på 
att utöka systemet efter varje iteration, det vill säga inkrementell utveckling. På detta 
sätt kan man tidigt verifiera att tänkta lösningar, såsom exempelvis arkitekturen 
fungerar. Förfarandet möjliggör också för processen att förbättras då projektteamet har 
chans att lära av eventuella misstag (Kruchten, 2002). 
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Det iterativa tillvägagångssättet gör det möjligt att beakta kravförändringar. Ett krav är 
en formulering för de behov ett system skall uppfylla. Kraven är inte oföränderliga utan 
det finns alltid olika omständigheter som gör att dessa är föränderliga med tiden. 
RUP omfattar en mängd råd för hur man skall hantera kravförändringar, och hur 
prioritering av krav kan hanteras. (Kruchten, 2002). 
 
Att skapa en ritning till systemet, precisera samverkan mellan olika delar av systemet, 
fastställa principer för utbyggnad av systemet samt använda arkitektoniska mönster, är 
definitionen av de tekniska aspekterna, dessa kan kombineras för att utgöra en viss stil. 
Arkitekturens stil kan dokumenteras och användas som mall, en så kallad 
referensarkitektur. (Kruchten, 2002). 
 
En modell är en teoretisk konstruktion av verkligheten, som i modellen kan beskrivas 
utifrån olika perspektiv. Visuell modellering hjälper till att hantera komplexiteten i 
programvaran och genom ett standardiserat modelleringsspråk visualiseras modellen på 
ett tydligt sätt (Kruchten, 2002). 
 
Kontinuerlig verifiering av systemets kvalitet innan driftsättning minskar kostnaderna 
dramatiskt, för att åtgärda problem eller fel i programvaran.  
Kontinuerlig utvärdering uppnås genom att vid varje iteration genomföra test av 
programvaran. I varje iteration ges dessutom tillfälle att utvärdera processens kvalitet. 
(Kruchten, 2002; Lunell, 2003)  
 
Konfigurationshantering innebär dels att hålla reda på och kontrollera de komponenter 
ett program är uppbyggt av och hur de förhåller sig till varandra, dels att upprätthålla 
spårbarheten över de olika enheterna och vilken effekt en ändring har på programvaran. 
Denna praxis är nödvändig för att koordinera de aktiviteter som förekommer och de 
artefakter som produceras i den komplexa miljö som ett systemutvecklingsprojekt är. 
Efter varje iterationsavslut tar man fram och testar en version av programvaran och 
detta krävs för att samordna iterationer och utgåvor (Kruchten, 2002). 
 
Strukturen i produkten RUP är uppdelad i två grader. Den ena är vertikal och utgör en 
statisk struktur. Där ryms de discipliner, så kallade arbets- eller processområden, som 
innehåller de kombinerade huvudaktiviteterna med tillhörande roller i ett 
systemutvecklingsprojekt. Vi utgår här från den produkt som har nio primära 
discipliner, av vilka sex utgör aktiviteter för utveckling och de tre återstående stödjande 
discipliner för projektledning, konfigurations- och ändringshantering och 
utvecklingsmiljö (Kruchten, 2002). 
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Rollen är ett centralt begrepp i RUP, en individ kan ha flera roller. En disciplin 
innehåller en sekvens av aktiviteter som knyts samman med de olika roller som 
producerar någon. (Kruchten, 2002). 
 
 
Enligt Klaes Göransson är ordningen av systemutvärdering är olika, att man får anpassa 
sig till kunden. Han påpekar även att det därför är svårt att använda samma metod för 
alla kunder. 
 
Stina och Camilla berättar att de tar bästa från alla. ”Tar lite av alla som blir till ett” 
De nämner även att i varje organisation växer det fram olika modeller och metoder som 
man kommer på och använder. 
 
Våra intervju personer som jobbar Pulsen anger att de använder PAM vid 
systemutvärdering som är en metod som används främst internt hos Pulsen Application, 
men även metoden användes också i utvecklingen av detta system. 
PAM (Pulsen Application Method) är en metod som är utvecklad av studenter efter genom 
förandet av en analys över verksamheten arbetssätt genomfört. 
PAM är senast ändrad samma år som den utvecklades och 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. 
 
Jörgen Johanson säger att det inte finns metoder som är vedertagna. Det tar fram 
utvärderingskritier från gång till gång. 
Våra intervjupersoner har samma uppfattning om att inte ha metod som används hela 
tiden till alla kunder, man anpassar kunden och systemet. 
 
För att kunna hitta en metod som passar verksamheten enligt Seigerroth (1998), måste 
metoder granskas ur olika perspektiv. Om vad deras syfte är även hur den kan användas  
Den lättaste och vanligaste utvärderingen är att ha åsikter om ett program eller en 
verksamhet. Det finns olika metoder och som används vid systemutvärdering säger 
Jerkedal (2001). 
 
Dan Ekstrand berättar att utvärdering sker när man inte är nöjd med systemet och det 
ska vara kritik utifrån för att det ska vara en systemutvärdering. Han under stryker att 
det inte sker kontinuerligt. 
 
En korrekt utvärdering skulle bli en avlastning för företaget både ekonomisk och 
förståelig. Förståelig så att det är tydligare får användarna att tillämpa utvärdering. 
Många gånger beror system relaterade fel på systembrister och inte på personalens 
felanvändning enligt forskarna. 
 
Det är viktigt att själva utvärderingsprocessen ska genomföras med hjälp av 
systemanvändarna. Men detta kan vara svårt eftersom de oftast är sammansatta och 
kräver att hänsyn tas till flera människors och gruppers synpunkter yttrar Jerkedal. 
( 2001)  
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Gruppmedlemmarnas olika personligheter påverkar inställningen till systemet, även 
eventuella konflikter i organisationen eller skillnader i individuella personligheter och 
kulturer kan påverka direkt hur väl systemet fungerar.  
Dan Ekstrand anmärker ett par gånger att på att de hör på användarnas synpunkter vid 
systemutvärdering eftersom det är de som skall använda systemet.  
De har olika grupper av testare som består av användare som testar systemet de 
använder sig av enkäter också för att nå bredare målgrupp. 
 
Inom många verksamheter använder de sig olika test faser vilket gör till en bättre 
systemutvärdering. Att projektansvariga och systemanvändaren sitter tillsammans och 
går igenom det tillverkande systemet är viktigt. De system som inte är användbart och 
som inte går igenom en systemutvärdering blir inte ett lyckat projekt samt inte 
användbart för många kunder enligt Stevrin. (1991) 
 
Man ska ställa frågan, varför utvärderar man? 
Många gånger har beställaren helt klart för sig varför han eller hon vill ha en 
utvärdering, men det kan hända att målet är ofta oklart och till vad resultatet ska 
användas till. Det måste finnas viktiga anledningar till att genomföra en utvärdering. 
En av anledningarna är att få underlag for beslut om ett genomfört program ska fortsätta 
att genomföras i sin nuvarande form, vidareutvecklas eller läggas ned.  
En annan anledning är att ge ett pågående programstöd och hjälp. Den sista anledningen 
är det som används vid systemutvärdering och detta är att i förväg prognostisera en 
programframgång.  
 
Dan Ekstrand har påpekat att de har systemutvärdering när det behövs, för att ge ett 
pågående systemstöd och hjälp. 
Medan de andra intervjupersonerna har påpekat att de har bara systemutvärdering innan 
de levererar färdiga systemet. För att i förväg prognostisera ett program framgång.  
 
Stinna och Camilla påvisar att systemutvärdering ingår i systemutvecklingsarbetet. 
Enligt Andersen (1994) systemutvärdering är inget som sker för sig själv, det är något 
som ingår i systemutvecklingsprojektet. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Här presenterar vi våra slutsatser utifrån teori och empiri det vill säga här knyter vi ihop 
säcken för denna studie. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
  
Vi kan, efter att ha genomfört den teoriska och empiriska studien, dra slutsatsen att 
systemutvärdering är ett komplext, viktigt men fortfarande också ett relativt omoget 
område som det behöver forskas mer kring.  
 
Vi har kommit fram att, allt vi läser i teorin är inte vad som alltid utförs praktiken och 
även att teorin och empirin har förhållandevis lika ståndpunkter om hur 
systemutvärdering bör tillämpas. 
 
Att kravspecifikationen är jätte betydelsefullt vid systemutvärdering. En god kunskap 
om hur en kravspecifikation är en förutsättning för att beställaren ska kunna få det 
system som han från början tänkt sig. Brister i denna kunskap leder till att beställaren 
förlorar kontroll över utvärderingsprocessen och inte kan medverka vid framtagningen 
av systemet och ställa krav på leverantören och riskerar därmed i slutändan att få ett 
icke tillfredställande system. Det är viktigt att det är god kommunikation mellan de 
både parterna genom hela utvecklingsprocessen är också en förutsättning för ett lyckat 
resultat. 
 
Vissa av intervju personer har nämnt att det inte använder några modeller under deras 
systemutvärdering medan andra har vart osäkra på ifall de använder någon slags av 
modell. Tyvärr är många inte medvetna ifall det använder modeller eller vilket modeller 
de använder. Vi tycker att detta skapar problem, hur kan man förbättra något man inte är 
medveten om? Eftersom det inte vet vilka modeller och metoder de använder kan de 
inte förbättra kvaliteten och processerna.  
 
Men då dyker det upp en fråga, hur lyckas de hålla verksamheten levande och ha så 
många kunder?  De verksamheter vi har besök hade bred kund krets vilket betyder att 
de lyckas med sina projekt utan att de använder modeller eller utan att de vet vilka 
modeller de använder. Då kom vi att tänka på att kanske det inte är modeller och 
metoder som är viktigast eftersom verksamhet fungerar utan att de vet vad och vilka 
metoder det finns under projektets gång.  
 
Syftet med detta arbete var att ta reda om det behövs modeller och metoder vid 
systemutvärdering. Ja det fanns ett par stycken men våra intervjupersoner var inte 
medveten om vilka tillväga sätt de används i verksamheten. Detta skapar problem som 
vi nämnde innan, hur kan man förbättra något som man inte är medveten om? 
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Vårt andra syfte var att ta fram vilka utvärderingsmetoder som användas för att 
utvärdera system inom olika verksamheter. 
PAM, RUP, PPS, och kravspecifikationen är de tillväga sätt som används vid 
systemutvärdering. 
Dessa är underlag som används som stöd för att utvärdera system?  
 
Vi tycker inte att PAM är en riktig metod om vi utgår från den beskrivning som 
Goldkuhl ger om att en metod beskriver hur man gör något och inte vad man bör göra 
för att nå ett bestämt mål (1991). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
_______________________________________________________________________ 

35 

______________________________________________________________________ 

7. KRITISK GRANSKNING 
Syftet med detta kapitel är påvisa kritiska granskningen av uppsatsen.  
_____________________________________________________________________________________ 
 

7.1 Intervjuer 
 
De intervjuade personerna är mycket intresserade av och engagerade i sina 
arbetsuppgifter. De är även mycket positivt inställda till systemutvärdering som 
genomförs. Vi tycker att vi har pratat med rätta personer för att kunna få svar på våra 
frågor.  
 
Vi har intervjuat Dan Ekstrand från Göteborgs Universitet, han är systemförvaltare och 
verksamhetsarkitekt. Han har jobbat flera år i branschen, hans kraftfulla kunskap inom 
området var något som vi uppskattade och tog nytta av under intervjun. 
 
Klaes Göransson var också ett bra val eftersom han hade intensivkommunikation med 
kunden. Det jätteviktigt att ha god kommunikation med kunden vid systemutvärdering. 
Jörgen Johansson var det mest rätta personen för intervjun, för att det är han som 
utförde den senaste systemutvärderingen för Göteborgs Universitet. 
 
Intervjuerna har varit mycket viktiga för vårt resultat. De problem och kritiska faktorer 
vi presenterat skulle antagligen kunna kompletteras ytterligare genom flera intervjuer. 
Det hade varit intressant att genomföra fler intervjuer med personer som deltagit i olika 
projekt, men framför allt på andra företag.  
 
För att uppnå större generalitet i uppsatsen hade man kunnat intervjua personer från fler 
positioner, men för den tidsram som gäller för en kandidatuppsats var det dock inte 
möjligt att genomföra fler intervjuer. 
 

7.2 Syfte och frågeställning 
 
Frågeställningen och syftet har på ett naturligt sätt utvecklas under förarbetet av 
uppsatsen, från en generell undran till en mera specificerad frågeställning. Under hela 
vår forskning har syftet och frågeställningen varit nästan helt klar. 
 

7.3 Metod 
 
Vi anser att det kvalitativa angreppssätet vi hade, har varit nödvändigt för att uppnå det 
resultat vi presenterat i uppsatsen. För att uppnå vårt syfte och få svar på vår fråga har 
det varit nödvändigt med en djupare analys av det material vi samlat in. Det skulle ha 
varit omöjligt att få all den nödvändiga information genom kvantitativt angreppssätt. 
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7.4 Källor 
De källor som vi har använt oss av i den teoriska bakgrunden representerar nästan bara 
vetenskapliga författare. 

7.5 Utvärdering  
 

• Nyfikenhet är ett av de mest grundläggande kriterierna som måste uppfyllas för 
att resultatet av uppsatsen skall bli bra. Vårt intresse har vuxit under arbetes 
gång och blivit allt större vilket har varit nödvändigt eftersom det har funnits 
stunder där vi har upplevt motgångar och svårigheter som varit ansträngande. Vi 
tycker att vi har lyckats bra enligt detta kriterium. 

 
• Öppenhet är ett viktigt kriterium för kunskaparens förhållningssätt. Vi har varit 

öppna för nya begrepp och kunskap som i vissa fall har även lett till att vi har 
fått ändra vårt ställningstagande och ändra riktning för att nå ett bra resultat. 
Därmed känns detta kriterium som uppfyllt. 

 
• Vi har även för att lyckas vara så tydliga som möjligt försökt att hålla 

noggrannhet och ärligheten på en jämn och hög nivå genom arbetet. Dock är det 
svårt att säga om vi har lyckats med det rakt igenom eftersom det är svårt att 
bedöma sitt eget arbetes tydlighet. Därmed lämnar vi detta kriterium att även 
bedömas av var och en som läser uppsatsen. 

 
• Under hela arbetes gång har vi försökt att formulera frågor och strukturera 

intervjuer på ett sätt som får resultat och bli trovärdigt och så korrekt som 
möjligt. 

 
• Det svårt att vara kritiskt mot sig själv men vi tycker att vi har lyckas bra med 

den delen också. Vi har genom diskussioner mellan oss ifrågasatt våra 
tolkningar och det vi har skrivit. 

 
• Vi har varit noggranna med att använda relevant litteratur för forskningen.   

 
• Uppsatsens resultat är definitivt trovärdigt då vi i alla avseende försökt hålla den 

röda tråden genom hela arbetet och låta vårt resultat bygga på det vi tidigare har 
kommit fram till.  

 
• Vi tycker att arbetet är intressant och användbart för vår målgrupp. Vårt 

underlag kan användas som en sorts mall hos företag, men då måste den 
utvecklas mer och byggas på med fler punkter så att det passar just det aktuella 
företaget och de system som ska utvärderas.   
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7.6 Förslag till fortsatt forskning 
De faktorerna utifrån organisationens perspektiv kommer inte att behandlas. Vårt 
slutgiltiga resultat kommer inte att testas i denna studie utan hänvisas till fortsatt 
forskning. 
 
Under arbetes gång har vi tänk på att man kan hitta en ny systemutvärderingsmetod som 
kan användas av flesta. Man kan slå ihop de metoder som vi nämner till ett. 
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Bilaga 1 – Begreppslistan 
_____________________________________________________________________________________ 
 
I begreppslistan nedan förklaras de olika begrepp som används i uppsatsen. Vi har 
valt att ta med begreppslistan för att göra det lättare för läsaren att slå upp orden och 
få en kort beskrivning av dessa. 
 
Applikation 
 

Tillämpningsprogram som avser ett program 
eller något programsystem som hjälper 
användaren att utföra någonting. 
 

Arbetsflöde Består av en rad uppgifter som är beroende av 
varandra och som utförs i en viss ordning. 
 

Faktor Bidragande omständighet 
 

Förändringsarbete Åtgärder som syftar till att åstadkomma en 
förändring gentemot nuläget. 
 

Införa Leda eller manövrera in i något 
 

Informationssystem 
 

Inkluderar all hårdvara, tillhörande program och 
människorna som berörs av detta. All 
kommunikation som berörs av datasystemet och 
kringliggande rutiner. 
 

Inre Orsaker Orsaker som kommer från inne från 
organisationen. 
 

IT system Förkortning av Informations Tekniskt system. IT-
systemet har förmåga att möjliggöra, och 
underlätta användarnas handlingar. 
 

Kommunikation Informationsutbyte mellan människor.  
 

Metod 
 
 
 

En medvetet förenklad beskrivning av en 
komplicerad företeelse. Används för att på ett 
illustrativt sätt beskriva ett fenomen eller en 
situation. 
 

Organisation Ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete 
mellan människor 
 

Organisationsperspektiv Organisationens avbildning 
 

Process Består av input, ett antal aktiviteter som utförs 
och som producerar ett output 
(händelseförlopp). 
 

Producering Tillverkning eller framställning av någon vara 
eller annan produkt 
 

RUP Rational Unified Process. En 
systemutvecklingsprocess som använder UML som 
notation. 
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Samordning Koordination 

 
System 
 

Samling av element som hänger samman med 
varandra så att de bildar en ordnad helhet 
 

Systemutvecklare Designar och utvecklar IT-system 
 

Systemutveckling Arbeta med att skapa ett informationssystem. 
Består av systemering, realisering och 
implementering. 
 

Systemanvändare Användarna som använder systemet, dvs 
personalen.  
 

Teknologi 
 

Kunskap om teknik samt kunskap om 
användning 

Tjänst 
 
 

En kedja av händelser eller aktiviteter som 
utförs för beställaren/kunden 

Utvärdering Efterhandsanalys 
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Bilaga 2 – Checklistor 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Roll - verksamhet 

1. Beskriv din roll i verksamheten? 
2. Vad/vilka mål har din roll/arbete i verksamheten? 
3. Vilket utvärderings arbete bedrivs i verksamheten? 

– Finns det en ständig utvärderings arbete för verksamhetens system? 
Verksamhet 

1. Beskriv verksamheten i stort? Vad gör ni? 
– Vilka typer av uppdrag/tjänster hanteras/utförs av verksamheten 
– Vilka varianter av uppdrag/tjänster hanteras/utförs av verksamheten 

 
Utvärdering – System  

1. Vilka metoder finns det för att utvärdera olika system som används inom IT 
verksamheter? 

2. Hur utförs det? 
– Vilka regler/normer finns det? 

3. Vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till vid ett införande av systemutvärdering? 
4. När gör man systemutvärdering? 
5. Hur brukar ni jobba när ni gör en utvärdering av ett system? 
6. Vilken metod/modell utgick ni ifrån, när ni införde sista projektet? 

– Var ni nöjda med metoden/modellen? 
– Blev resultatet vad i förväntade er? 
– Positivt/Negativt?  

7. Vilka modeller det finns för tillfället som används för att utvärdera IT system? 
– Vilka nackdelar finns det med dessa modeller och metoder? 

8. Gick det att hålla deadline på systemutvärderingen? 
– Är det stressigt att hinna med att systemutvärdera i tid? 
– Hade ni något stöd material i så fall, vad? 

9. Är ni nöjda med systemutvärderingar som ni har gjort hittills? 
10. Vilka erfarenheter har du tidigare av modeller/metoder? 

– Är det så att det kommer ständigt nya versioner som man måste hänga 
med på? 

– Tycker ni det kan vara problematisk att versionerna uppdateras? 
11. Vad är det specifika resultatet av utvärderingen? 
12. Hur bedöms resultatet? 
13. Vem/vilka är det som utför utvärderingen?  

– Vilken/vilka roll/er är involverad (e) i utförandet av utvärderingen? 
14. I vilken ordning sker utvärdering? 
15. Vilka är Må l(en) med utvärderingen? 

Avslutning 
1. Vad skulle du vilja förändra om du fick bestämma? 
2. Vad skulle du vilja att vi frågade dig, som vi har glömt att fråga? 

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. 
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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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