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Abstract 
 

Business systems are today a central part of mostly all organizations. The requirements from 

the different types of organizations vary over a wide range and business systems providers 

face the dilemma that the system must be delivered quickly and at a low price. The majority 

of IT-projects are perceived as unsuccessful. The purpose of this report is to study how to 

avoid inadequate systems deliveries from a three-dimensional perspective. The three 

dimensions include perspectives from a supplier, a customer and a user from the customer's 

business.  

 

Initially we composed a background description, which led us to identify relevant theory 

areas. In order to define the study scope, we have chosen to focus on theory about the 

requirement specifications, the approaches for systems development and the adapting of these 

approaches. The theory has been used as the basis for the empirical study where a qualitative 

method has been applied. Using a hermeneutical approach, we have developed an 

understanding of knowledge for the chosen problem area.  

 

There are a multitude of problems that may arise in an IT-project between a customer and a 

supplier. In our study, we particularly noticed that the communication between different 

parties in a project is something that causes dissatisfaction and frustration, particularly from 

the customer’s point of view. One conclusion we have drawn is the utmost importance of an 

open dialogue between the supplier and the customer, where the supplier initially prepares the 

customer for the workload that the project requires. Overall, we think that customers don’t 

take IT-projects seriously enough. Customers do not realize that staff involved in the IT-

project must be released from their regular duties in a higher extent.  

 

Another conclusion is that the customer's requirements that the business system must be 

delivered quickly and at a low price may mean that the supplier is forced into a situation 

adaptation of approaches in the systems development, with the consequence that the work 

becomes unstructured and improvised. The nearly absence of method usage can among other 

things lead to a vague allocation of responsibilities within the project, which can confuse the 

customer. If the supplier decides to adapt their approaches, this must be documented in order 

to obtain methods that work for different types of projects and thereafter can be reused in 

future development work. 

 

Keywords: IT-project, inadequate systems delivery, approaches, adapting of approaches, 

systems development, communication, requirements specification 

 



 II 

Sammanfattning 
 

I dagsläget är affärssystem en central del av nästan alla verksamheter. Kraven från de olika 

typerna av verksamheter varierar över ett brett spektrum och affärssystemleverantören ställs 

inför dilemmat att systemet ska levereras snabbt och till ett lågt pris. Majoriteten av IT-projekt 

upplevs som misslyckade. Syftet med denna rapport är att studera hur man kan undvika 

bristfälliga systemleveranser ur ett tredimensionellt perspektiv. De tre dimensionerna 

innefattar perspektiven från en leverantör, en beställare och en användare från beställarens 

verksamhet.  

 

Vi har till en början sammanställt en bakgrundsbeskrivning som lett oss vidare mot att 

identifiera relevanta teoriområden. För att avgränsa studiens omfattning har vi valt att 

koncentrera oss på teori kring kravspecifikationer, angreppssätt inom systemutveckling (SU) 

och situationsanpassning av dessa angreppssätt. Teorin har legat som grund för den empiriska 

undersökningen där vi arbetat enligt en kvalitativ metod. Genom ett hermeneutiskt 

angreppssätt har vi utvecklat en förståelsekunskap för det valda problemområdet.  

 

Det finns en mängd problem som kan uppstå i ett IT-projekt mellan en kund och en 

leverantör. I vår studie har vi framförallt märkt att kommunikationen mellan olika parter i ett 

projekt är något som är en starkt bidragande orsak till missnöje och frustration, i synnerhet 

hos kunden. En slutsats vi har dragit är att det är av yttersta vikt att leverantören för en öppen 

dialog med kunden och initialt förbereder kunden på vilken arbetsbörda projektet kommer 

innebära. Generellt tycker vi oss se att kunder inte tar IT-projekt på tillräckligt stort allvar. 

Kunden inser inte att personal som är involverade i IT-projektet måste frigöras från sina 

ordinarie arbetsuppgifter i en högre utsträckning.  

 

En annan slutsats är att kundens krav på att affärssystemet ska levereras snabbt och till ett lågt 

pris kan medföra att leverantören tvingas till situationsanpassningar av angreppssätt inom SU 

som får till följd att arbetet blir ostrukturerat och improviserat. Det i det närmaste metodlösa 

arbetet kan bla leda till en otydlig ansvarsfördelning inom projektet som skapar förvirring hos 

kunden. Om leverantören bestämmer sig för att situationsanpassa sitt arbete måste detta 

dokumenteras för att på så sätt få fram metoder som fungerar för olika typer av projekt och 

därmed kan återanvändas i framtida utvecklingsarbeten.  
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1. Inledning 
I detta kapitel ger vi först en bakgrundsbeskrivning till varför vi skriver detta arbete, dvs 

varför vår forskning är väsentlig. I problemdiskussionen kommer vi diskutera kring de 

problem som finns inom det berörda området, vilket så småningom kommer utmynna i våra 

forskningsfrågor. Begreppspreciseringen beskriver de begrepp vi tycker är centrala inom vårt 

forskningsområde. Vi redogör även för vilka forskningsfrågor vi valt att ställa i förhållande 

till problemställningen. Senare belyser vi syftet med rapporten samt det förväntade resultatet. 

En avgränsning har också gjorts. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Organisationer befinner sig i en ständigt föränderlig omgivning. För att klara sig på 

marknaden måste företagen bland annat kunna matcha konkurrenter, tillfredställa kundernas 

behov och ta snabba beslut baserade på riktig information. Affärssystem i olika former är i 

dagsläget en central del i de allra flesta organisationers verksamheter. Magnusson, J & 

Olsson, B (2005) säger att syftet med ett affärssystem är att effektivisera hela verksamheten, 

främst genom att förbättra beslutskvaliteten och effektivisera processer.  Olve, N-G & 

Samuelsson, L (2008) väljer däremot att beskriva affärssystem som ett stöd för företagens 

affärsmodeller. Syftet stämmer dock överens med Magnusson, J & Olsson, B (2005) att 

effektivisera beslutsfattandet och öka lönsamheten. 

 

Valet att införa eller att byta ett affärssystem är enligt Magnusson, J & Olsson, B (2005) långt 

ifrån problemfritt. I horisonten hägrar stora fördelar i form utav kortare ledtider, effektivare 

processer, bättre kontroll och sänkta driftskostnader. Men faktum är det krävs enorma 

åtaganden, och därmed enorma risker, för att uppnå dessa fördelar. Magnusson, J & Olsson, B 

(2005) delar in dessa risker i finansiella, projektrelaterade och operativa risker. Den 

finansiella risken innebär kostnaden att införa ett affärssystem. Hur mycket det egentligen 

kostar går isär forskare emellan, men någonstans mellan 2 och 10 % av den årliga 

omsättningen beräknas ett affärssystemprojekt kosta.  

 

När ledningen för ett företag sitter med den siffran i bakhuvudet och sedan slår upp 

dagstidningar där det ständigt står om misslyckade IT-projekt tror vi de känner en viss oro 

över att införa ett nytt affärssystem i verksamheten. Några exempel från Computer Sweden 

och Ny teknik är:  

 

 ”82 procent av alla IT-projekt väckte kundernas missnöje förra året. 2005 var siffran 

72 procent” (Jerräng, M. 2007) 

 

 ”Det segment som främst drabbats av misslyckade IT-projekt var 

tillverkningsindustrin. Hela 88 procent av IT-projekten ansågs som misslyckade vilket 

var en ökning med 12 procentenheter” (Edenholm, Y. 2007) 

 

 ”Hela fyra av tio IT-projekt 2006 har blivit försenade och lika många överskridit sina 

budgetar” (Jerräng, M. 2007) 

Vi finner därför företeelsen affärssystem, utvecklingen samt införandet av det som väldigt 

utmanande och intressant, och det kommer därför vara där tyngdpunkten i denna rapport 

ligger. Enligt Edenholm, Y (2007) misslyckas allt fler informationstekniska projekt (IT-

projekt), speciellt inom tillverkningsindustrin och anledningen påstås vara att de är sämre 
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beställare. Edenholm, Y (2007) menar att orsaken till detta tros vara att de inte har speciellt 

mycket kunskap om informationsteknik (IT) och därför saknar en god förmåga att specificera 

vad de behöver.  Kan detta verkligen vara en anledning till att så många IT-projekt 

misslyckas, frågar vi oss då? Borde inte leverantören i samspel med kunden i så fall lyckas 

komma fram till en klar specifikation? Vi vill med denna rapport dyka djupare ner i det 

komplexa förhållande som uppenbarligen råder mellan leverantör och kund. Misslyckade IT-

projekt har varit på tapeten länge nu och tycks aldrig avta. Vad är det som går så fel vid köpet 

av en IT-lösning? Så vitt vi vet så finns det ingen annan produkt där kunder betalar så pass 

mycket pengar och där hela 82 % av dem är missnöja efteråt. Kan det i själva verket vara så 

att kunden ställer orimligt höga krav på leverantören vad gäller kvalité i förhållande till hur 

lång tid IT-projektet får ta?   

 

Enligt läroboken skall systemutveckling ske på ett strukturerat sätt. Den traditionella metoden 

för hur systemutvecklingsarbete utförs kallas för vattenfallsmodellen, då man enligt strikta 

steg gör de olika delarna i systemutvecklingsprocessen. Vart och ett steg avslutas innan nästa 

kan påbörjas. Problemet med användning av en sådan systemutvecklingsmetod är enligt 

Banek, P & Lundgren, D (2004) att det blir oerhört svårt att hålla de fastställda tids- och 

kostnadsramarna för projektet.  Om en fas blir försenad kommer alla andra efterliggande faser 

bli försenade. Den levererade produkten kommer troligtvis att ha en mycket god funktionalitet 

men kunden kommer likväl bli besviken då systemet både levereras senare än planerat och 

kostsammare än beräknat. Ytterligare ett problem med traditionella systemutvecklingsmetoder 

enligt Banek, P & Lundgren, D (2004) är om det under SU-förloppet upptäcks nya krav på 

systemet från användarna, då man i vattenfallsmodellen i tidigt skede gör den slutgiltiga 

kravspecifikationen.  

 

Som ett förslag till lösningen på dessa problem har det tillkommit mer lättrörliga metoder, 

såsom agila systemutvecklingsmetoder, där systemutvecklingsarbetet istället bedrivs iterativt 

och inkrementellt.
1
 Ett exempel på detta är Rapid Application Development (RAD) som är ett 

angreppssätt som undviker många av de ovanstående problemen med vattenfallsmodellen 

genom att förespråka en tidig och kontinuerlig användarinblandning parallellt med ett iterativt 

angreppssätt. RAD handlar om att utveckla och testa delsystem med hjälp av användarens 

feedback i motsats till vattenfallsmodellen där användaren får se produkten först när den är 

klar (Martin, J. 1991 se Banek, P & Lundgren, D. 2004). Enligt Andersen, E (1994) är 

prototyping ett kraftfullt verktyg som ofta används inom RAD-metoden och innebär att man 

gör ett utkast av en kommande produkt (affärssystem i detta fallet) innan den utvecklas till 

fullo. Användarens feedback på prototypen används delvis för att få en bättre 

kravspecifikation och därmed en slutgiltig lösning som bättre överensstämmer med kundens 

önskemål. Andersen, E (1994) hävdar också att prototyping ger användarna ett färdigt system 

både snabbare och till lägre kostnad.  

 

Enligt Goldkuhl, G (1991) är dock metoder standardiseringar av SU på gott och ont. Han 

menar att nästan ingen SU-situation är den andra helt lik pga skillnader i tillämpningsområde, 

förutsättningar, problemområde, tidsplan, ambitionsnivåer och deltagande personer. Den 

kompetente metodanvändaren förstår således att använda metoden på ett situationsanpassat 

sätt. Situationsanpassning handlar om att vara uppgiftsorienterad snarare än metodorienterad. 

Att vara uppgiftsorienterad kan i SU yttra sig genom att man tar bort, lägger till eller 

modifierar delar i metoden eller metoderna. Situationsanpassning kan dock enligt Goldkuhl, G 

(1991) vara krävande då det krävs erfarenhet och en god metodkunskap. Vi är nyfikna på hur 

                                                 
1
 Elektronisk källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Agil_systemutveckling 
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situationsanpassning fungerar i verkligheten, eller om det är ett verktyg utan praktisk 

tillämpbarhet.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Relationen mellan leverantören av en affärssystemlösning och kunden verkar enligt oss vara 

väldigt komplicerad. Edenholm, Y (2007) skriver om att många kunder har svårt att 

specificera vad det är de vill ha. För att underlätta och effektivisera utvecklingsarbetet kan det 

vara bra att ha en prioriteringsordning av kraven. Detta kan tydligöra både för kunden och för 

leverantören vad det är som ska göras och var fokus ska ligga. Utan tydliga krav och god 

struktur i utformningen av kravspecifikationen kan kunden i slutändan få ett system som inte 

motsvarar dess förväntningar. Vi tror dessutom att de stora summor som införandet av ett 

affärssystem innebär medför att kunden kräver en snabb leverans av hög kvalitet; ”Fixar ni 

inte detta inom utsatt tid till detta pris väljer vi en annan leverantör”. Kan detta tankesätt hos 

kunden innebära att leverantören tvingas till situationsanpassningar som de inte kan hantera 

för att leverera systemet inom utsatt tid? Vad beror det i så fall på att de inte klarar av att 

anpassa arbetet till situationen? Enligt Lövdahl, C (2003) innebär situationsanpassning att SU-

metoden som används består av mindre fragment och tekniker från olika metoder. Vilka 

metodfragment som används beror helt på hur den aktuella situationen med kunden ser ut. 

Situationsanpassning av olika metoder kan enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) vara 

problematiskt då det kräver att metodbrukaren har goda kunskaper om metodens föreskrifter 

samt om hur de praktiskt ska tillämpas. Det krävs även erfarenhet av projektarbete samt 

kunskap om olika metoder.  Dokumentering av situationsanpassningar är viktigt för att dra 

lärdom av tidigare projekt och för att undvika ad hoc-mässiga metodsammansättningar med 

ett ostrukturerat arbetssätt som följd.  

 

Ett affärssystem skall tas fram för att stödja en verksamhet och dess behov, men det krävs 

också att de som använder det skall kunna hantera det. Enligt Gulliksen, J, Göransson, B. 

(2002) är de vanligaste problemen som kan uppstå vid systemutveckling bristande tid, för 

stora projekt, attitydproblem, kommunikationsproblem och kompetensproblem. På grund av 

dessa problem kan användarna få en sekundär betydelse i sammanhanget eller helt glömmas 

bort. Utan en aktiv användarmedverkan finns risken att projektet fallerar pga att systemet inte 

möter upp alla de krav som användarna har. Får användarna ingen möjlighet att påverka deras 

användningsområde av systemet spelar det ingen roll hur bra systemet är. En följd kan vara att 

användarna inte upplever att systemet har underlättat deras dagliga arbete.   

1.3 Begreppsprecisering 

1.3.1 Affärssystemlösning 

Magnusson, J & Olsson, B (2005)definierar affärssystem som standardiserade 

verksamhetsövergripande systemstöd. Enligt vår syn gör vi ingen skillnad på standardiserade 

och specialanpassade affärssystem. Ett standardiserat affärssystem kan således anpassas efter 

den beställande verksamhetens behov och därmed bli specialanpassat. Vi ser likt Magnusson 

affärssystem som ett systemstöd som ska ge en översikt och kontroll över hela verksamhetens 

data.  

En affärssystemlösning är enligt vår syn ett affärssystem utformat av 

affärssystemleverantören efter beställarens och användarens krav och behov. 
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1.3.2 IT-projekt 

IT är en förkortning för informationsteknik. Det är ett samlingsbegrepp för möjligheter som 

finns inom datateknik och telekommunikation. 
2
 

”Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i 

förväg bestämt resultat.” 
3
  

Vi kommer i denna studie se begreppet IT-projekt som en arbetsinsats som innefattar 

systemutveckling för att tillgodose en beställares och en användares behov av ett 

affärssystem, inom givna tids- och kostnadsramar.  

1.3.3 Mål för IT-projekt 

Målet med ett IT-projekt är att uppnå de krav som kravspecifikationen anger. Dvs kundens 

krav och önskemål angående affärssystemlösningens funktionalitet samt att det levereras till 

det överenskomna priset inom den utsatta tidsplanen.  

1.3.4 Systemutveckling 

Andersen, E (1994) beskriver systemutveckling (SU) i fyra olika steg; Analys, utformning, 

realisering och implementering. Syftet med dessa steg är att skapa ett informationssystem som 

vi benämner som ett affärssystem baserat på den beställande verksamhetens behov.  

1.3.5 Systemutvecklingsmetod 

Wiktorin, L (2003) definierar en metod som ”en beskrivning hur man steg för steg löser en 

uppgift. För varje arbetssteg anger metoden hur man ska gå till väga”. Vår definition av en 

systemutvecklingsmetod blir således en beskrivning över hur man steg för steg tar fram och 

implementerar en affärssystemlösning.   

1.3.6 Angreppssätt vid SU 

Angreppssätt vid SU är enligt vår definition ett samlingsbegrepp för SU-metoder, tekniker, 

verktyg och andra teoretiska föreskrifter som handlar om hur man kan utföra SU. Vi har valt 

att använda oss av detta begrepp pga att vi under arbetets gång upptäckt att det finns olika 

definitioner på samma begrepp. Ett exempel är prototyping som i litteratur ibland benämns 

som ett verktyg för SU men som i annan litteratur sägs vara en teknik eller en approach.   

1.3.7 Systemering 

Systemering avser enligt Andersen, E (1994) de två första stegen i 

systemutvecklingsprocessen. Dessa är analys och utformning.  

1.3.8 Kravspecifikation 

”Kravspecifikationen är det dokument som sammanfattar beställarens önskemål, krav, på den 

funktion, produkt, som önskas realiserad.”
4
 Produkten avsedd i denna rapport är ett 

affärssystem och kravspecifikationen innehåller enligt oss också en tidsplan och ett mellan 

leverantören och kunden överenskommet pris.  

1.3.9 Leverantör 

En leverantör är enligt oss den som bedriver ett IT-projekt och utformar en 

affärssystemlösning.  

                                                 
2
 Elektronisk källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/IT 

3
 Elektronisk källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Projekt 

4
 Elektronisk källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kravspecifikation 

http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
http://sv.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kravspecifikation
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1.3.10 Kund 

Begreppet kund är enligt oss ett samlingsnamn för en beställare, användarna av systemet samt 

resten av verksamheten som fått affärssystemlösningen levererad.  

1.3.11 Beställare 

Beställaren är enligt oss den person som initialt tagit kontakt med leverantören och bekräftat 

en order av en affärssystemlösning.  

1.3.12 Användare 

Användaren är enligt oss en person som under sitt dagliga arbete inom kundens verksamhet 

använder det system som levererats.  

1.3.13 Bristfällig systemleverans 

Med begreppet ”system” i ordet systemleverans avser vi den affärssystemlösning som 

leverantören tagit fram till kunden. En bristfällig systemleverans vill vi klargöra som en 

affärssystemlösning som till fullo inte uppfyller den framtagna kravspecifikationen eller de 

förväntningar som beställaren och/eller användaren hade. Vi anser också systemleveransen 

vara bristfällig om den inte levereras inom utsatt tid eller om den överstiger det pris som 

leverantören och kunden kommit fram till.  

1.3.14 Situationsanpassning 

Precis som Lövdahl, C (2003) definierar vi situationsanpassning som en sammanställning av 

olika metodfragment till en anpassad metod för att ur vårt perspektiv bäst passa i den aktuella 

situationen i framtagandet av en affärssystemlösning. Mer detaljerat kan enligt Goldkuhl, G & 

Röstlinger, A (1994)situationsanpassning av en metod innebära att: 

 

 Välja bort i metoden fördefinierade arbetsmoment 

 Modifiera i metoden fördefinierade arbetsmoment 

 Utföra arbetsmoment i en annan ordning än metoden föreskriver 

 Komplettera metoden med helt nya/egna arbetsmoment 

 Komplettera metoden med arbetsmoment som ingår i en annan metod 

1.3.15 Mindre-/medelstort företag 

Enligt Rekommendation 2003/361/EG
5
 definieras ett mindre företag av att det sysselsätter 

färre än 50 personer och att det inte omsätter mer än 10 miljoner euro per år. Ett medelstort 

företag definieras av att det sysselsätter färre än 250 personer och inte omsätter mer än 50 

miljoner euro per år. 

1.4 Studiens forskningsfrågor och syfte 

1.4.1 Problemställning 

Vi vill undersöka hur man kan leverera en från början väl fungerande affärssystemlösning, 

inom utsatt tidsplan till överenskommet pris med anledning av den stora andelen misslyckade 

IT-projekt som vi nämnt i vår bakgrundsbeskrivning.  

  

                                                 
5
 Elektronisk källa: http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_sv.htm
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1.4.2 Forskningsfrågor 

Huvudfråga:  

 

Hur kan bristfälliga systemleveranser undvikas? 

 

Delfrågor: 

 

 Hur kan en kravspecifikation hjälpa till att minska risken för bristfälliga 

systemleveranser? 

 Vilka problem kan medföra en bristfällig systemleverans?  

 Hur kan olika angreppssätt avhjälpa de problem som kan uppstå vid SU? 

 Hur kan situationsanpassning av metoder bidra till en lyckad systemleverans? 

1.4.3 Syfte 

Syftet med vår rapport är att klargöra hur en kravspecifikation kan hjälpa till att minska risken 

för bristfälliga systemleveranser. Vi vill även göra en sammanställning av de problem som 

finns för SU samt om/hur olika angreppssätt kan avhjälpa olika problem. Slutligen vill vi 

undersöka hur situationsanpassning av metoder kan bidra till en lyckad systemleverans.  

 

Med hjälp av dessa svar vill vi kunna förklara hur bristfälliga systemleveranser kan undvikas 

och därmed förhoppningsvis kunna bidra till bättre statistik vad gäller antal lyckade IT-

projekt. Vi vill att både kunden och leverantören i ett IT-projekt skall kunna få en ökad 

förståelse för vilka problem som kan uppstå samt hur man kan avhjälpa problemen.  

1.4.4 Förväntat resultat 

 

 En ökad förståelse för hur bristfälliga systemleveranser kan undvikas. 

 En ökad förståelse för hur en kravspecifikation kan minska risken för bristfälliga 

systemleveranser.  

 En sammanställning av vilka problem i SU som kan medföra en bristfällig 

systemleverans. 

 En ökad förståelse för hur olika angreppssätt kan avhjälpa de problem som finns vid 

SU. 

 En ökad förståelse för hur situationsanpassning av olika metoder kan bidra till en 

lyckad systemleverans. 

1.4.5 Avgränsningar 

Vi har under tiden på högskolan i Borås upprättat en god kontakt med en leverantör av 

affärssystemlösningar. Leverantören som är ett mindre företag blev därför pga den goda 

kontakten ett självklart val för vår forskningsrapport. Studien är således avgränsad till att 

handla om en mindre-/medelstor leverantör av affärssystemlösningar till en mindre-/medelstor 

kund. Forskningen kommer att inrikta sig på utformandet av kravspecifikationen, 

situationsanpassning av metoder och angreppssätt för SU. Avgränsningen är gjord så till vida 

att de metoder och angreppssätt som tas upp är de som fallstudieföretagen använder sig utav.  
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1.5 Målgrupp 
Vår ambition är att göra företag varse om vad det är som gör att 82 % av alla IT-projekt är 

misslyckade. Vi vill att beslutsfattare hos både kunder och leverantörer på mindre till 

medelstora företag skall få en ökad insikt om de problem som kan uppstå vid införande och 

beställning av en affärssystemlösning, samt vilka lösningar som finns för dessa problem. Med 

den insikten kan den för närvarande väldigt höga siffran misslyckade IT-projekt 

förhoppningsvis minska i framtiden.  Förutom företag vänder vår forskning sig även till lärare 

och elever vid landets högskolor som har intresse för den komplexa problematik som 

systemutveckling innebär.  
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2. Vetenskapligt angreppssätt 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vilket perspektiv vi antagit samt karaktärisera 

vilken kunskapstyp vi kommer att utveckla. Vidare kommer vi att beskriva vår 

forskningsansats och därefter vilka metoder som ska användas för datainsamling, analys och 

utvärdering.    

2.1 Kunskapskaraktärisering 

Vi vill utveckla förståelsekunskap för vår huvudfråga, dvs hur bristfälliga systemleveranser 

kan undvikas. Den enkla anledningen till att vi vill utveckla förståelsekunskap är att vi anser 

att siffran 82 % av alla IT-projekt är misslyckade, är en alldeles för hög siffra. Fokus i denna 

rapport kommer således ligga på hur man kan undvika denna höga siffra. Ordet hur är också 

centralt i vår titel, vilket än mer påvisar att det är just förståelse vi vill utveckla för detta 

komplexa problemområde.  

2.2 Perspektiv 

Att anta ett perspektiv är ett sätt att studera ett fenomen.  Ofta kan ett fenomens mening vara 

oklar vilket kräver en tolkning (Gilje, N & Grimen, H. 2007). Fenomenet i denna studie är 

således det centrala som ska undersökas, alltså forskningsfrågorna. Man skulle kunna säga att 

vår kunskapssyn grundar sig i att ta del av information och omvandla den till kunskap. 

Eftersom vi strävar efter att uppnå en förståelsekunskap utifrån respondenternas upplevelser 

kopplade till forskningsfrågorna är det hermeneutiska perspektivet det som vi kommer att 

utgå ifrån. 

2.3 Metodansats 

För att understödja vårt valda perspektiv kommer vi att använda oss av en kvalitativ ansats 

och undersökningstyp. Eftersom vi vill studera ett fenomen och få en djup förståelse är en 

kvalitativ metodansats att föredra.  

 

Likt den hermeneutiska spiralen kommer den insamlade informationen från våra kvalitativa 

undersökningar tolkas och transkriberas i text, för att sedan tolkas på nytt och leda fram till ny 

förståelse (Patel, R & Davidson, B. 2003).  

 

2.4 Teorins och empirins roll i studien 
Enligt Patel, R & Davidson, B (2003) finns det tre undersökningsformer: Explorativa, 

deskriptiva och hypotesprövande. Syftet med en explorativ undersökning är enligt Patel & 

Davidson att inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde. Syftet 

med en deskriptiv undersökningsform är att beskriva problemområden där det redan finns en 

mängd kunskap. Vår strategi kommer börja i en deskriptiv undersökningsform och kommer 

efterhand att gå parallellt med en explorativ.  

 

Den inledande rent deskriptiva undersökningsformen kommer att inventera vad som sägs i 

befintlig teori och litteratur kopplat till våra delfrågor. Teorin kommer sedan stå som grund 

för den empiriska undersökningen. Resultatet av den empiriska undersökningen kan dock 

medföra att vi måste komplettera teorin. Vår avsikt är att göra en jämförelse mellan det 

teoretiska och empiriska materialet för att upptäcka likheter och/eller skillnader. Denna 

jämförelse ska utmynna i hur bristfälliga systemleveranser kan undvikas och på sätt besvara 

vår huvudfråga.  
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Som vi nämnde i avsnitt 4.2 och 4.3 kommer vårt vetenskapliga förhållningssätt vara 

hermeneutiskt och kvalitativt. Vi vill skapa en ökad förståelse och en heltäckande bild av vårt 

problemområde. För att få ett så bra resultat som möjligt vill vi belysa problemområdet ur ett 

beställar-, användar- och leverantörsperspektiv.  

2.5 Metoder för urval och datainsamling 

2.5.1 Teoretisk undersökning 

Vår teoretiska referensram består av böcker och artiklar inom vårt problemområde. Enligt 

Patel, R & Davidson, B (2003) ska teoriområdet inledas brett och successivt avgränsas mot 

det valda problemområdet. Vi har inledningsvis valt att belysa övergripande aspekter kring 

systemutveckling gällande utvecklingsmodeller och projektplanering. Teorin smalnar sedan 

av mot att handla om situationsanpassning av SU-metoder, angreppssätt för systemutveckling, 

kravspecifikationen och användarmedverkan vid systemutveckling, vilka är kopplade till våra 

forskningsfrågor.  

2.5.2 Empirisk undersökning 

Vi vïll få en ökad förståelse för hur bristfälliga systemleveranser kan undvikas och har därför 

valt att utföra en fallstudie. En fallstudie innebär enligt Patel, R & Davidson, B (2003) att man 

gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp för att få ett helhetsperspektiv. I vårt fall 

innebär det att datainsamlingen ska utföras i form av en fallstudie av två företag för att belysa 

våra tre perspektiv.  

 

Leverantören ska ha flera års erfarenhet av att utveckla affärssystemlösningar för mindre- och 

medelstora företag. För att fånga upp ytterligare två perspektiv vill vi att projektet med 

kunden ska vara relativt färskt i tiden och av en större omfattning.  

 

Enligt Patel, R & Davidson, B (2003) ska intervjufrågorna i en kvalitativ undersökning vara 

av en låg standardiserings- och formaliseringsgrad. Intervjupersonerna i vår empiriska 

undersökning kommer få ett stort spelrum i sina svar inom gränserna för våra 

forskningsfrågor. Intervjufrågorna kommer vara uppdelade i teman som är kopplade till de 

områden som våra forskningsfrågor berör och på så sätt få en tydlig struktur och uppdelning 

vilket underlättar vår egen analys av materialet.  

 

Enligt Patel, R & Davidson, B (2003) ska en kvalitativ intervju inledas med neutrala frågor i 

syfte att få reda på grundläggande information som är bra för den fortsatta intervjun. Vi 

kommer använda oss av detta tillvägagångssätt då vi anser att det fungerar som en bra 

öppning på en intervju, vilket också kan lätta upp stämningen. Vi kommer i högsta möjliga 

mån undvika ledande och långa frågor för att främja en god substans i svaren.  

2.5.3 Metoder för analys av insamlat material 

Bryman, A (2001) nämner ett antal olika typer av undersökningsdesigner: experiment, 

tvärsnitt, longitudinell, fallstudie och komparativ. Med anledning av den enorma mängd teori 

kring det område vår uppsats berör, samtidigt som 82 % av alla IT-projekt anses som 

misslyckade finner vi det relevant att göra en jämförelse mellan teori och empiri. I vårt 

inledande möte med VD för leverantören märkte vi att han var väldigt skeptisk till teorier och 

modeller som finns inom systemutveckling. Han menade att dessa inte går att tillämpa rent 

praktiskt då arbetet blir alldeles för tidsödande och kostsamt.  

 



 10 

Utifrån denna bakgrund med studien har vi valt att använda två av Brymans, A (2001) 

undersökningsdesigner, nämligen fallstudie och komparativ. Vi kommer att göra en studie av 

ett fall mellan en leverantör och en av dess kunder. De empiriska data som framkommer av 

intervjuerna med respektive respondent kommer att jämföras med befintlig teori inom de 

avgränsade problemområdena. Likheter och skillnader mellan teori och empiri kommer att 

identifieras för att få klarhet i de olika delarna och därmed en ökad förståelse för helheten om 

hur bristfälliga systemleveranser kan undvikas. Genom att pendla mellan del och helhet ska vi 

försöka öka vår totala förståelse (Patel, R & Davidson, B. 2003).  

 

I takt med att förståelsen ökar kan teorin kring problemområdet behöva utökas. Data från den 

empiriska undersökningen kan göra att teoriavsnittet behöver kompletteras.  

2.5.4 Metod för utvärdering 

Starrin, G & Svensson, P-G (1994) nämner ett antal utvärderingskriterier som är lämpliga för 

en kvalitativ metod. Nedan följer vilka av dessa utvärderingskriterier vi kommer att använda 

oss utav samt en motivering till respektive utvärderingskriterium kring varför just denna är 

lämplig. 

 

Perspektivmedvetenhet – Vi vill belysa forskningsfrågorna utifrån tre olika perspektiv. 

Problem respektive lösningar på problemen ska relateras till de olika perspektiven. Resultatet 

från den empiriska och teoretiska undersökningen kommer att vara fritt från våra egna 

förutfattade meningar. I de fall där vår egen åsikt krävs kommer detta att redovisas på ett 

tydligt sätt.  

 

Intern logik – Vi vill att vårt kunskapsbidrag tydligt ska framgå genomgående i hela 

rapporten. Intern logik kan ses som ett uttryck för harmoni mellan forskningsfrågor, 

datainsamling och analysteknik.  

 

Etiskt värde – Vi kommer att låta våra fallstudieföretag och intervjupersoner vara anonyma 

då vi inte anser att rapportens trovärdighet skulle vara lägre pga detta. Det är viktigt att empiri 

och teori är sanningsenliga.  

 

Struktur – Vi vill att rapporten ska ha en god struktur för att läsaren ska kunna få en god 

överblick och slippa en onödigt hög komplexitet.  

 

Empirisk förankring – Vi ska göra tre intervjuer från tre olika perspektiv vilket således ska 

ge oss en god empirisk förankring i syfte att ställa emot den teoretiska undersökning som 

också ska utföras.  

 

Konsistens – Rapporten ska ha en genomgående röd tråd där det enkelt ska gå att se hur de 

olika delarna hänger ihop med varandra. Forskningsfrågorna ska vara dem som ligger till 

grund för vad som tas upp i de senare delarna i studien och även vad resultatet kommer att 

utmynna i.  

 

Innebördsrikedom – Handlar om att rapporten ska ge en fyllig bild av problemområdet. 

Studien ska ha en rik bild av fallstudien för att läsaren tex ska kunna bedöma huruvida 

hans/hennes situation liknar den som beskrivs. Vi vill att läsaren ska kunna relatera sin egen 

verksamhet och/eller situation till vår studie.  
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2.6 Presentationsmetod 

Resultatet av vår forskning ska utmynna i en textuell beskrivning i en tabell av hur bristfälliga 

systemleveranser kan undvikas.  
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3. Teoretisk referensram 
En uppdelning av den teoretiska referensramen har gjorts i två delar, en generell 

teoriöversikt och en specificerad teoriöversikt. Den generella teoriöversikten är till för att 

läsaren skall få en lite mer övergripande bild av hur ett systemutvecklingsprojekt ser ut och 

på vilka olika sätt det kan utföras. Den specificerade teoriöversikten går mer in på djupet 

inom vissa delar i systemutvecklingen som vi anser vara intressanta i förhållande till de 

forskningsfrågor vi har ställt.  

3.1 Generell teoriöversikt 

3.1.1 Projektplanering  

Ett projekt ska enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) planeras med avseende på tid, faser, 

kostnad och funktionalitet. Misslyckas planeringen av någon av dessa delar är det enligt vår 

mening stor risk att projektet blir det vi väljer att kalla för en bristfällig systemleverans.  

 

Tid 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) måste tiden på projektet specificeras i förväg. Ett 

projekt kan i princip vara hur långt eller hur kort som helst, men sannolikheten att man lyckas 

slutföra projektet med ett lyckat resultat är enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002)  större 

för korta projekt än för längre projekt. ”Alla projekt bör tydligt definiera sin leverans antingen 

som avslutning på projektet eller, ännu hellre, en mängd mindre delleveranser under 

projektets gång” (Gulliksen, J & Göransson, B. 2002, s 280). För varje delleverans bör tid och 

innehåll specificeras, oavsett om man jobbar iterativt eller evolutionärt. Projekt som aldrig 

levererar riskerar enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) att aldrig ta slut, och går således 

under vår benämning som en bristfällig systemleverans.   

 

Faser 

Projekt består traditionellt enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) av fyra sekventiellt 

ordnade faser: 

 

 Målformulering/förstudie 

 Planering 

 Genomförande 

 Avslutning 

Resultatet från de tidiga faserna får ofta en stor inverkan på de senare faserna. Därför bör man 

lägga stor vikt vid formulering av mål idé och mål, tidsplanering, resursplanering, kalkylering 

och projektbemanning, som är några av aktiviteterna i de initiala faserna. I den traditionella 

systemutvecklingen (vilket tas upp mer ingående i avsnitt 5.1.2) görs kravspecifikationen först 

och därefter följer analys, design och konstruktion i strikt ordning. I den iterativa processen 

däremot gör man alla stegen flera gånger . Detta innebär att exempelvis kravspecifikationen 

förändras i takt med arbetets gång.  

 

Enligt Andersen, E & Grude, K & Haug, T (1994) är resursplaneringen ett exempel på en 

vanligt förekommande fallgrop. Vid projektarbeten är det vanligt att personer med god insikt i 

verksamheten och speciell kompetens får ledande roller i projektgruppen. Dessa 

nyckelpersoner måste normalt dela sin tid mellan projektet och deras ordinarie 

arbetsuppgifter. Detta kan enligt Andersen, E & Grude, K & Haug, T (1994) medföra att 

projektet kommer in i en ond cirkel då nyckelpersonerna måste ta av sin fritid för att hinna 

med allt som projektet innebär. Till följd av detta kan attitydproblem gentemot projektet yttra 
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sig. Enligt Andersen, E & Grude, K & Haug, T (1994) bör samtliga involverade i projektet 

vara engagerade på heltid och frigjorda från sina ordinarie arbetsuppgifter.  

 

Kostnad 

Varje projekt skall enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) ha en egen budget. Denna 

budget består av projektets kostnader, då intäkterna oftast genereras efter att projektet är klart 

och därför inte kommer att beröra projektet. Ett projekts budget kan enligt Gulliksen, J & 

Göransson, B (2002) bestå av följande delar: 

 

 Aktiviteter/arbete – tex kostnader för programmering och test 

 Ledning och administration – tex kostnader för projektledning 

 Inköp – tex kostnader för inköp av datorer och programvara  

 Oförutsedda utgifter – tex kostnader för mertid beroende på att programmeringen tar 

längre tid än vad som är budgeterat (Gulliksen, J & Göransson, B, 2002, s 282) 

Funktionalitet 

Kundens krav på produkten anges ofta i en kravspecifikation (vilket tas upp mer detaljerat i 

avsnitt 3.2.1). Kravspecifikationen utgör underlag för arbetet i projektet, men skall inte ses 

som ett statiskt dokument. Kraven och omvärlden ändras ständigt enligt Gulliksen, J & 

Göransson, B (2002) och projektet/leverantören måste därför fortlöpande under hela projektet 

ha en kravdialog med beställaren och användarna.  

 

Alla projekt är olika och beroende på vilken typ av projekt det är behöver man prioritera 

mellan tid, kostnad och funktion. Måste produkten, dvs systemet, ut på marknaden fort måste 

tiden således prioriteras framför kostnaden och funktionaliteten. Om istället 

funktionaliteten/nyttan är den viktigaste parametern för kunden, måste projektets tid och 

kostnad få ta den tid det behöver i syfte att alla funktioner verkligen finns med i produkten 

(Gulliksen, J & Göransson, B. 2002). 

 

Kommunikation 
För att ett projekt skall kunna fungera och genomföras är det enligt Tonnquist, B (2005) 

väldigt viktigt att ha en god kommunikation, både internt inom projektgruppen och externt 

med utomstående intressenter. Speciellt projektledarens förmåga att kommunicera är en viktig 

och avgörande faktor för projektets framgång. Projektledarens viktigaste uppgift under 

projektets gång består till största delen av att upprätthålla en god kommunikation med 

intressenterna.  

 

Enligt Tonnquist, B (2005) är kommunikation dubbelriktad vilket innebär att sändare och 

mottagare skickar information mellan varandra. Sändarens budskap måste utformas eller 

formuleras (kodas) så att mottagaren kan tolka det på rätt sätt (avkodas). Fungerar inte denna 

process kan missförstånd lätt uppstå och kommunikationen fallera.  

 

Enligt Tonnquist, B (2005) nämner tre vanliga problem som kan uppstå vid kommunikation. 

Det första är att mottagaren och sändaren helt enkelt inte förstår varandra, dvs att 

kodningsprocessen inte fungerar. Det andra problemet är att störningar kan uppstå, vilket kan 

medföra att all information inte kommer fram till mottagaren. Exempel på störningar kan 

enligt Håwestam, A & Willberg, A-H (2000) vara buller i omgivningen och ord som endast 

används som utfyllnad mm. Det tredje problemet som Tonnquist, B (2005) nämner är när 

kommunikationen inte sker vid rätt tidpunkt. Om mottagaren är upptagen eller inte tillräckligt 

fokuserad kan budskapet ha svårt att komma fram.  
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Håwestam, A & Willberg, A-H (2000) nämner även filtrering som ett problem som kan 

uppstå vid kommunikation. Filtrering innebär att sändaren manipulerar sitt budskap i syfte att 

gynna sig själv. Ett exempel kan vara att en anställd förvrider information till sin chef genom 

att säga det han/hon tror att chefen vill höra.  

 

För att öka chanserna för att ett budskap verkligen når fram, kan man som sändare enligt 

Håwestam, A & Willberg, A-H (2000) använda sig utav en rad tillvägagångssätt. Dels kan 

man upprepa budskapet så många gånger som möjligt, men man kan även höja rösten i syfte 

att förstärka budskapet.  

 

3.1.2 Utvecklingsmodeller 

Den traditionella metoden för hur systemutvecklingsarbete utförs kallas för 

vattenfallsmodellen. Enligt denna modell ska allt arbete inom varje steg vara klart innan man 

går vidare till nästa. Traditionellt består SU av dessa steg: Analys, utformning, realisering, 

implementering.  Enligt Wiktorin, L (2003) lämpar sig 

vattenfallsmodellen främst för utveckling av mindre 

system där verksamheten är känd och stabil. Så är dock 

sällan fallet. Systemen tenderar istället att vara mycket 

stora och kraven är svåra att specificera. Detta faktum 

har gjort att det tillkommit flera andra 

utvecklingsmodeller där förflyttningen mellan faserna 

istället sker inkrementellt och/eller iterativt. En stor 

anledning till de senare modellernas uppkomst är att 

kundernas krav på att systemen ska utvecklas på kortare 

tid med bibehållen kvalitet (Wiktorin, L. 2003). 

 

En inkrementell utvecklingsmodell innebär en uppdelning av systemet i flera mindre 

vattenfall där varje färdigt vattenfall innebär en delleverans. Möjligheterna till bättre feedback 

från de olika delleveranserna ökar samt att ledtiden från specifikation till driftssättning av 

systemet också kan minska betydligt.  

 

 
 

I syfte att korta ledtiderna ytterligare kan man gå ett steg till utöver den inkrementella 

utvecklingsmodellen om man istället använder en överlappande. Man använder sig 

fortfarande av delleveranser men nästkommande steg påbörjas innan det föregående är helt 

färdigt. Precis som i den rent inkrementella utvecklingsmodellen behöver användarna inte 

sätta sig in i systemet på en gång utan kan gradvis vänja sig vid det nya. 

 

Figur 5.1.2 Inkrementell utvecklingsmodell (Wiktorin, L. 2003) 

Analys

Design

Test

Figur 5.1.1 Vattenfallsmodellen (Egenkonstruerad) 

Analys Design Test Analys Design Test Analys Design Test

Version 1 Version 2 Version 3
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En variant på den överlappande utvecklingsmodellen är att systemet utvecklas parallellt och 

överlappande. Konkret innebär detta att flera arbetsuppgifter görs samtidigt. Alternativt kan 

hela systemet utvecklas i ett svep utan överlappning. Detta arbetssätt kan ytterligare korta 

ledtiderna men kräver samtidigt en god avgränsning av de olika funktionerna i systemet för att 

olika grupper effektivt ska kunna arbeta parallellt.  

 

I den evolutionära utvecklingsmodellen utvecklas systemet fortfarande i delleveranser. 

Skillnaden mot den inkrementella är att kraven här är oklara och uppdateras kontinuerligt i 

samband med att en delleverans är färdig. Arbetssättet påminner till viss del om att arbeta 

med prototyper med skillnaden att varje färdig delleverans direkt kan användas.  

 

3.2 Specificerad teoriöversikt 

3.2.1 Kravspecifikation 

De aktiviteter som tillsammans behövs för att åstadkomma en bra kravhantering benämns 

enligt Wiktorin som en kravhanteringsprocess. De är: 

 

 Insamling  

 Dokumentation 

 Prioritering 

 Verifiering och validering 

 Förvaltning 

Den vi kallar för kravspecifikation är det centrala dokument som framställs i det andra steget i 

kravhanteringsprocessen. En kravspecifikation innebär kortfattat en sammanställning av 

beställarens och användarnas önskemål i fråga om informationssystemet eller 

affärssystemlösningen (Andersen, S E. 1994). Kravspecifikationen bör fungera som ett 

underlag för att till en början komma fram till en överenskommelse mellan beställare och 

leverantör och senare fungera som ett styrmedel vid utveckling och förvaltning. Den bör inte 

innehålla detaljerade konstruktionskrav gällande systemet förutom eventuella uttalade 

begränsningar. Kraven gäller inte bara under utvecklingsfaserna av systemet utan under hela 

systemets livslängd.  

 

Analys Design Test

Analys Design Test

Analys Design Test

Version 3Version 2Version 1

Figur 5.1.3 Överlappande utvecklingsmodell (Wiktorin, L. 2003) 
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Wiktorin, L (2003) tar upp IEEE Std. 830 Recommended Practice For Software Requirements 

Specification som ett exempel over en vägledning till hur en kravspecifikation kan utformas. 

Wiktorin förklarar vidare att denna standard framförallt lämpar sig för tekniska inriktade men 

att den också fungerar för administrativa system. Enligt Wiktorin och IEEE 830 bör 

kravspecifikationen ha följande struktur: 

 

1. Inledning 

a) Avsikt med specifikationen 

b) Typ av system 

c) Definitioner, förkortningar och referenser 

d) Översikt över den följande specifikationen 

2. Översiktlig beskrivning 

a) Systemet/produkten i sin omgivning 

b) Funktionsöversikt 

c) Användarkaraktäristik 

d) Bivillkor och begränsningar 

e) Antaganden och beroenden 

3. Kravförteckning 

a) Detaljerade krav organiserade efter någon vald struktur 

I kravförteckningen kan man dela upp olika krav i exempelvis funktionskrav och 

egenskapskrav. Genom att ställa frågor som VEM och VAD kan man beskriva de 

arbetsuppgifter och funktionskrav som varje användare har. Egenskapskraven är enligt 

Wiktorin betydligt mer svårfångade än funktionskraven. Egenskapskraven tas i största möjliga 

beaktande för att funktionskraven skall uppfyllas. Frågor som HUR MYCKET, NÄR, VAR, 

TILL VEM och VILKET PRIS kan underlätta denna del av kravformuleringen.  

 

Förutom att fastställa kraven bör leverantören ha någon form av prioritering av dem. 

Begränsningar i tid, kostnader och resurser gör att det kan behöva göras avkall på de olika 

funktions- och egenskapskraven. En rangordning av kraven underlättar arbetsgången med 

tanke på de förändringar som kan ske i kravspecifikationen under systemutvecklingens gång. 

Rangordningen eller prioriteringen kan delas in i tre olika kategorier: skallkrav, börkrav och 

kompletteringskrav.  

 

”Skallkrav är de funktioner eller egenskaper som är absolut nödvändiga för att systemet skall 

kunna fylla sin uppgift” (Wiktorin, L. 2003, s 123). Uppfylls inte skallkraven är systemet inte 

användbart.  

 

”Börkraven är av den art att de går att klara sig utan motsvarande funktioner eller 

egenskaper men de kan leda till vissa besvär eller lägre effektivitet” (Wiktorin, L. 2003, s 

123). 

 

”Kompletteringskraven bidrar endast marginellt till systemets helhet” (Wiktorin, L. 2003, s 

123). De är mer av en ”trevligt att ha”-karaktär.  

 

Krav inom respektive kategori bör även de prioriteras. En god anledning till detta kan vara att 

vissa funktionskrav kan behöva realiseras före andra. Enligt Wiktorin, L (2003) är det ett 

problem att många kravspecifikationer innehåller för många skallkrav. Detta försvårar 

projektplaneringen eftersom det blir svårt att skära bland de olika funktionerna som enligt 

prioriteringsordningen måste vara uppfyllda för att systemet ska vara användbart.    

 



 17 

Wiktorin, L (2003) säger att även med den bästa projektgruppen kommer kravspecifikationen 

innehålla felaktigheter vilket innebär att en granskning är nödvändig. I granskningen ingår 

verifiering som avser korrekthet och validering som avser rimlighet.  

 

En kravspecifikation är inget statiskt dokument då kraven med högsta sannolikhet kommer att 

ändras under systemets utveckling. Det är därför viktigt att göra kravspecifikationen 

ändringsbar och spårbar. Med ändringsbar innebär att det ska kunna gå att se vilka beroenden 

som finns mellan olika krav i kravspecifikationen. Med spårbarhet menas att man ska kunna 

följa ett krav från dess ursprung, dvs att identifiera den intressent som gett upphov till kravet.  

 

Ett vanligt förekommande problem enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) är att 

beställaren inte inser sin bristande kompetens och inte förstår behovet av att ta in en expert för 

att hjälpa till med kravarbetet. Beställaren försöker själv utforma en kravspecifikation trots sin 

ringa kompetens i området. Leverantörer upplever ofta å andra sidan att kunden anlitar dem 

för att utveckla ett IT-system där leverantören själv får skriva kravspecifikationen. När sedan 

systemet levereras är det snarare en regel än undantag att det inte motsvarar kundens 

förväntningar. 

 

3.2.2 Några angreppssätt vid systemutveckling  

 

3.2.2.1 Extreme Programming (XP) 

XP är enligt Carlsson, J & Zangaro, P (2002) en lättviktsmetod som är mindre formell och 

baserad på ett fåtal principer och normer. Den grundläggande tanken med XP är att den ska 

förse kunden med största möjliga värde på snabbast möjliga sätt. XP eftersträvar att ha 

kunden i fokus och förespråkar att ta sig an förändringar som kan ske, snarare än att vända sig 

ifrån dem.  

 

”If the software doesn’t do what they want it to do, you have failed” (Beck, K. 2000, s 28) 

 

Enligt Beck, K (2000) förändras allt inom eller mellan olika systemutvecklingsprojekt; 

kraven, designen, verksamheten, tekniska förutsättningar, deltagarna. Han säger att problemet 

inte är alla förändringar utan bristen på förmågan att handskas med dem när de uppkommer. 

Enligt Carlsson, J & Zangaro, P (2002) lämpar sig XP-metoden bra för projekt som är 

tidskritiska och dem där det finns en viss ovisshet som gör att kraven förändras.  

 

Som vi nämnde är XP uppbyggd kring ett antal normer. Dessa normer är enligt Beck, K 

(2000) kommunikation, enkelhet, feedback och mod.  

 

Kommunikation 

Enligt Beck, K (2000) kan problem i projekt nästan uteslutet spåras tillbaka till att någon inte 

har pratat med någon annan om något viktigt. XP har därför som mål att använda sig av så 

många kommunikationsfrämjande aktiviteter som möjligt tex parprogrammering. Beck säger 

vidare att detta inte innebär att kommunikationsbrister helt uteblir då människor kan bli 

distraherade och göra misstag. För att förhindra detta säger XP-metoden att man ska ha en 

stödperson eller ”coach” som uppmärksammar när människor inte kommunicerar tillräckligt 

bra och i så fall leder dem tillbaka på rätt spår.  
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Enkelhet 

”The simpler your system is the less you have to communicate about, which leeds to more 

complete communication” (Beck, K. 2000, s 31) 

 

Enligt Beck, K (2000) innebär enkelhet i XP-metoden bla att man kan göra enkla lösningar 

idag och förändra dem vid senare tillfällen istället för att direkt göra en komplicerad lösning 

som kanske inte kommer att användas ändå.  

 

Feedback 

Enligt Beck, K (2000) handlar feedback inom XP dels om att kunden ska få kontinuerlig 

återkoppling om huruvida deras krav håller tillräcklig kvalitet för att kunna realiseras i deras 

beställning. Kunden ska även ha möjlighet att få information om hur den aktuella statusen för 

systemet som är under utveckling kopplat till tidsplanen ser ut. Detta är främst ett sätt för att 

se om delleveransen kommer att kunna göras inom utsatt tid. Förutom feedback till kunden 

behövs det även feedback från kunden till programmerarna för att de ska kunna utföra sitt 

arbete på ett bättre sätt. Beck säger att mer feedback innebär en enklare och tydligare 

kommunikation vilket främjar projektet och slutprodukten i sin helhet.  

 

Mod 

Mod som är den fjärde och sista normen handlar om att våga. Det kan handla om att våga anta 

utmaningar eller tex helt enkelt kasta kod som inte resulterat i ett önskvärt resultat och börja 

om. Den andra normen som handlade om enkelhet främjar enligt Beck, K (2000) mod pga att 

så fort möjligheten till att förenkla något upptäcks ska man anta utmaningen och försöka sig 

på det.  

 

Centrala principer för Extreme Programming 

Beck, K (2000) nämner ett antal principer som ska fungera som en vägledning av normerna. 

Det finns fem stycken centrala och tio stycken mer specifika. De centrala principerna är: 

 

 Snabb feedback 

 Förutsätt enkelhet 

 Stegvis förändring 

 Uppmana förändringar 

 Kvalitetsarbete 

Om snabb feedback fås ökar enligt Beck, K (2000) graden av lärande vilket kan resultera i 

snabbare och precisare resultat. Angående att förutsätta enkelhet så ska alla problem som 

uppstår betraktas som väldigt enkla. 98 % av alla problem är faktiskt enkla att lösa och därför 

kan resurser vid läggas på de resterande 2 % som anses som mer krångliga. Enligt XP ska 

man lösa de problem som uppstår idag och sedan lägga till den komplexitet som verkligen 

behövs vid ett senare tillfälle. XP förespråkar även att göra stegvisa förändringar i exempelvis 

projektteamet eller designen av systemet då stora och plötsliga förändringar oftare misslyckas.  

 

De mer specifika principerna handlar bland annat om att ha mindre projekt med en stramare 

budget för att få kunderna och programmerarna att skära ner på kraven för att nå målen. I 

övrigt nämner Beck, K (2000) att det är viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation 

mellan de involverade samt att alla i projektet satsar för att vinna och inte för att undvika att 

förlora.  
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3.2.2.2 Microsoft Dynamics Sure Step Methodology 

Sure Step är Microsofts officiella metod för mjukvaruutveckling anpassat för deras egna 

system. Precis som många andra systemutvecklingsmetoder vägleder Sure Step i VEM som 

ska göra VAD i VILKEN ORDNING samt vem som är ANSVARIG för vad. Metoden är 

avsedd att kunna fungera för både stora, korta och intensiva eller projekt som mer handlar om 

uppgradering eller optimering av system. Vid korta och intensiva projekt är tanken att man 

ska kunna hoppa över vissa faser. Sure Step har sex definierade faser som täcker hela 

systemutvecklingsprocessen från början till slut samt ytterligare två faser som behandlar 

optimering och uppgradering. I slutet på varje fas finns en milstolpe som i sin tur består av en 

prototyp eller produkt som växt fram till följd av arbetet i fasen. Om milstolpen uppnåtts kan 

nästa fas påbörjas. De olika faserna är:  

 

 Diagnos – Analys av kundens processer på en väldigt övergripande nivå. Fokus ligger 

på upprättandet av projektet; Upprätta en projektplan, komma överens om 

angreppssätt och avgränsningar. 

 Analys – Kundens processer identifieras och dokumenteras på en övergripande nivå. 

Målet är att förstå kundens verksamhet och hur processerna fungerar.  

 Design – Det främsta målet är att hitta sätt att på bästa vis stödja kundens processer 

och behov genom att ta fram olika lösningsförslag, tex i form av prototyper.   

 Utveckling – Här utförs den största delen av programmeringsarbetet och testningen.  

 Implementering – Här utförs installationen av systemet hos kunden. Fasen kan ses 

som avslutad när de tester som också görs har avklarats.  

 Drift – Systemet är i drift och projektet avslutas efter en avstämning med kunden. När 

systemet är i drift har kunden möjlighet till att få support i systemet.  

 Optimering – Här kan eventuella optimeringar eller förbättringar av systemet utföras. 

 Uppgradering – Här genomförs eventuella uppgraderingar av systemet. 
6
 

3.2.3 Användarcentrerad systemdesign 

Ett systems användbarhet är en egenskap som alltför ofta tas för givet. När en kund beställer 

ett system förutsätter denne att leverantören utvecklar ett användbart system. I de allra flesta 

fallen måste dock kunden beställa ett användbart system genom att ställa krav eller formulera 

mål för användbarheten. Men detta är något som varken är enkelt för kunden, eller som 

leverantören är van vid. (Gulliksen, J & Göransson, B, 2002) 

 

Begreppet användbarhet kan definieras på en mängd olika sätt.  Gulliksen, J & Göransson, B, 

(2002) väljer att definiera användbarhet som ”den utsträckning till vilken en specificerad 

användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 

effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” (Gulliksen, J & 

Göransson, B, 2002, s 313). Gulliksen, J & Göransson, B, (2002) tar även upp Nielsens, J 

(1993) associationer till begreppet, som är lätt att använda, lätt att lära, lätt att komma ihåg, få 

fel och subjektivt tilltalande.  

 

Definitionen av användarcentrerad systemdesign är i sin tur ”en process som fokuserar på 

användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela 

livscykeln.” (Gulliksen, J & Göransson, B. 2002, s 313). Vidare lägger Gulliksen, J & 

Göransson, B (2002) stor vikt vid ordet process vid den användarcentrerade systemdesignen. 

                                                 
6
 Elektronisk källa: http://www.axaptapedia.com/Sure_Step_Methodology 

 

 

http://www.axaptapedia.com/Sure_Step_Methodology
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Det räcker inte med att använda sig av sporadiska användbarhetshöjande metoder i vissa delar 

av systemutvecklingsprocessen, utan fokus på användbarhet ska prägla arbetet från början till 

slut.  

 

Grunden i det användarcentrerade systemdesignen är att skaffa sig en klar bild av, och en djup 

förståelse för de användare man utvecklar systemet för. Det räcker inte med att konstatera att 

det finns användare, olika användargrupper har alla sina olika förutsättningar och olika behov. 

Detta måste tas hänsyn till i systemutvecklingsarbetet. För att skaffa sig denna typ av 

information finns det flera olika sätt eller metoder som sätter användarna och deras 

systemanvändning i fokus. Några exempel på dessa metoder är: 

 

 Användar- och uppgiftsanalys 

 Scenarier och storyboard 

 Prototyping 

Användar- och uppgiftsanalys 

En användaranalys syftar till att få svar på vilka användarkategorier som finns för vilka 

systemet skall utvecklas för. Genom att sedan kartlägga vilka egenskaper de olika 

användarkategorierna har, kan man på så sätt se vilka skillnader som finns mellan dem, och 

utveckla systemet utefter respektive användarkategoris behov. En kontorschef och en 

kundmottagare bör rimligen ha olika bakgrund och olika typer av utbildning.  

 

Uppgiftsanalysen syftar i sin tur till att få svar på vilka uppgifter användarna utför och hur 

dessa genomförs. Med uppgiftsanalysen som underlag kan systemutvecklarna få en klarare 

bild av vilka uppgifter användarna skall kunna utföra med hjälp av systemet. Ett vanligt 

förekommande problem är att det implementeras för mycket funktionalitet i systemen, vilket 

medför att användarna får svårt att hitta de funktioner som är relevanta för deras specifika 

arbetsuppgift. 

 

Scenarier och storyboards 

Scenarier och storyboards är ett sätt för att utforska och illustrera olika tänkbara 

designlösningar. Ett scenario är tänkt att visa hur en användarkategori kan lösa ett visst 

problem med hjälp av systemet. Olika scenarier kan sedan kompletteras med storyboards som 

fångar användargränssnittets utseende på ett tidigt stadium.   

 

Prototyping 

“A prototype is an initial version of a software system which is used to demonstrate concepts, 

try out new design options and, generally, to find out more about the problem and its possible 

solutions” (Sommerville, I. 2001, s 172).  

 

Enligt Bengtson, J & Tolgay, P (2006) finns det inom mjukvaruutveckling en stor risk att det 

uppstår fel i kravspecifikationen. Bengtson, J & Tolgay, P (2006) belyser att det genom 

experiment har bevisats att införande av prototyping i kravspecifikationsprocessen kan 

reducera antalet problem i kravspecifikationen, och på så sätt undvika kostsamma och 

tidskrävande efterjusteringar som annars skulle behöva göras. Genom att använda sig av 

prototyping kan användarna tidigt få en bild av hur systemet ungefär kommer att se ut. Enligt 

Bengtson, J & Tolgay, P (2006) medför prototyping att eventuella missförstånd mellan 

utvecklare och användare på så sätt kan identifieras. Avison, D & Fitzgerald, G (1995) menar 

också att de för kunden greppbara prototyper som visas innebär att kunden lättare kan komma 
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med värdefulla synpunkter och ändringar än vad annars skulle ske.  Prototyping uppmuntrar 

graden av användarmedverkan.  

 

En annan viktig aspekt enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) i den användarcentrerade 

systemdesignen är hur implementeringen av systemet går till. Användarna måste ges 

möjlighet till utbildning, handböcker och support. ”Dumpas bara systemet i knäet” på 

användarna har systemet små möjligheter till att bli framgångsrikt, hur användbart och bra det 

än är. Delleveranser är att också att föredra. På så sätt kan systemet ”trimmas” in del för del, 

istället för att levereras som ett ”klumppaket” resulterande i en hög omställning för 

användarna. 

 

Rational Unified Process (RUP) och Dynamic Systems Development Method (DSDM) är 

enligt Gulliksen, J & Göransson, B, (2002) två framträdande systemutvecklingsprocesser. För 

att formulera systemutvecklingsprocesser som leder fram till användbara system måste 

processen i sig vara användbar. Detta innebär att systemutvecklingsprocessen inte får vara för 

stor eller komplex, innehåller användarcentrerade metoder, stödjer ett evolutionärt arbetssätt 

och innehåller definierade projektroller för kompetens inom användbarhet både hos 

beställaren och hos leverantören. Gulliksen, J & Göransson, B, (2002) ser här stora brister vad 

gäller användbarhet och användarcentrering i både RUP och DSDM.  

 

Gulliksen, J & Göransson, B, (2002) formulerar ett antal nyckelprinciper för 

användarcentrerad systemdesign, vilka är:  

 

 Användarfokus 

 Aktiv användarmedverkan i utvecklingen 

 Evolutionär utveckling 

 Gemensam och delad förståelse 

 Prototyping 

 Utvärdera verklig användning 

 Explicita och uttalade designaktiviteter 

 Tvärdisciplinära team 

 Användbarhetsförespråkare 

 Integrerad systemdesign 

 Lokalanpassa processerna 

 En användarcentrerad attityd 

De säger dock att det inte finns någon patentlösning för att bedriva användarcentrerad 

utveckling.  

 

Vad som kan försvåra den användarcentrerade utvecklingen är enligt Gulliksen, J & 

Göransson, B, (2002) de vanliga problem som kan uppstå vid systemutveckling, såsom 

bristande tid, för stora projekt, attitydproblem, kommunikationsproblem och 

kompetensproblem.  Dessa problem försvårar i sin tur den användarcentrerade 

systemdesignen, i och med att den får en sekundär betydelse i sammanhanget, eller helt glöms 

bort. 
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3.2.4 Situationsanpassning 

Enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) kan den verkliga användningssituationen av en 

SU-metod stämma mer eller mindre överens med den tänkta. En metod utgör föreskrifter för 

metodanvändaren men ibland fungerar inte föreskrifterna fullt ut med den aktuella eller 

verkliga situationen som systemutvecklaren ställs inför. Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) 

säger vidare att man inte kan skapa en systemutvecklingsmodell som till hundra procent 

stämmer överens med hur handlingar ska utföras i alla olika utrednings-

/utvecklingssituationer eftersom varje systemutvecklingssituation är unik på något vis. Att 

enbart använda sig av de föreskrifter som den valda metoden anger blir metodfokuserat 

snarare än uppgiftsfokuserat enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994). För att öka chanserna 

för en lyckad systemleverans bör det läggas ett större fokus på den uppgift som ska lösas och 

metoden bör därför anpassas till den aktuella situationen.  

 

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) säger att göra en lämplig situationsanpassning utefter 

rådande situation i ett utvecklingsprojekt ställer stora krav på dem som använder sig av 

metoden. Förutom att metodbrukaren måste vara med och välja metod måste även metodens 

lämplighet ifrågasättas kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen. För att genomföra bra 

metodanpassningar efter den rådande situationen krävs det inte bara att metodbrukaren har 

goda kunskaper om metodens föreskrifter och hur de praktiskt ska tillämpas, utan också ha en 

god erfarenhet av att jobba i projekt samt av olika metoder och utredningssituationer.  

 

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) benämner ett syfte med situationsanpassning av en 

metod som ett tillämpningsoberoende. Situationsanpassningen görs alltså vid varje unikt 

projekt eller situation vilket kan ses som en motsats till metodutveckling som de förklarar är 

en situationsanpassning av en metod som sedan kan användas vid flera olika 

utvecklingssituationer istället för bara det aktuella. De poängterar dock att en god 

situationsanpassning är mycket viktigt för en god metodanvändning och kan även fungera 

som ett verktyg för att ta fram nya metoder för ett mer generellt användningsspektra.  

 

Metod som monolit eller fragment 

I studien som är gjord av Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) står det att metoder kan ses 

som monoliter respektive fragment. De nämner tre dimensioner som kan karaktärisera 

metodmonoliter: helhet, beroende och integration. Anledningen till att de benämner metoden 

som en monolit är att många ofta betraktar metoder som en helhet där de olika delarna är 

integrerade och att de ska användas i en viss ordning. Avsikten med en sådan metod är att 

skapa en stabilitet och likformighet i utvecklingsarbetet. Den valda monoliten väljs ut och 

förutsätts ska användas av samtliga metodanvändare under en lång tid vilket gör att metoderna 

ofta är väldigt omfattande till sin storlek. Eftersom delarna i metoden är så starkt integrerade 

blir det svårt att anpassa dem till den aktuella situationen. Metoden i sin helhet med sina starkt 

fördefinierade steg och faser kan lätt uppfattas som byråkratiska. Goldkuhl, G & Röstlinger, 

A (1994) säger också att det finns risk att man försöker situationsanpassa metoden utan att 

dokumentera förändringarna på ett riktigt sätt. De benämner detta som ett metodlöst 

arbetssätt.  

 

Istället för att se metoder som monoliter kan man se dem som fragment. Goldkuhl, G & 

Röstlinger, A (1994) nämner tre dimensioner som kan karaktärisera metoder som fragment: 

delar, oberoende och separation. Delarna i metoden är enligt detta synsätt inte lika starkt 

integrerade som i monolitmetoden. De kan ses lite som fragment oberoende av varandra. 

Följaktligen vill förespråkare av detta synsätt välja delar av metoder snarare än hela färdiga 

paket. Problemet kan dock vara att delarna kan vara svåra att sätta ihop då de både kan vara 



 23 

överlappande och/eller sakna täckning för hela utvecklingsprocessen. För ovana 

metodanvändare kan situationsanpassningen te sig som förvirrande och kan bli svårt att 

hantera.  

 

Den komponentbaserade metodsynen 

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) förklarar inte den komponentbaserade metodsynen 

varken som en monolistisk eller fragmenterad syn utan istället som ett sammanhang. Enskilda 

metodkomponenter eller fragment ska vara väldefinierade och kunna betraktas som delar som 

lätt kan integreras i en helhet. För detta krävs metoder och komponenter som är så generella 

att de kan användas i flera olika utvecklingsprojekt. Dessa väldefinierade delar ska också i så 

stor utsträckning som möjligt kunna användas tillsammans med andra metoder och inte bara 

den som är vald för den aktuella utvecklingssituationen. Hela idén bakom den 

komponentbaserade metodsynen är att effektivisera utvecklingsarbetet och samtidigt få bättre 

förutsättningar att skapa bättre och kraftfullare metoder som kan användas i andra 

utvecklingsprojekt.  Som avslutning säger Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) att en väl 

tillämpad komponentbaserad metodsyn erbjuder möjligheter att vid situationsanpassning av 

metoder skapa effektiva komponenter som är generella och återanvändningsbara. Att redan 

från början arbeta med flexibla och anpassningsbara metoder förenklar situationsanpassningen 

avsevärt och ger möjligheter till att utveckla nya och anpassade metoder som kan användas 

vid flera tillfällen. Viktigt att poängtera är att en kontinuerlig dokumentation av metodernas 

situationsanpassning är A och O för att öka möjligheterna till framgång i framtida 

systemutvecklingsprojekt.   

 

3.3 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Misslyckas planeringen av tid, faser, kostnad eller funktionalitet är risken enligt oss stor att 

projektet utmynnar i en bristfällig systemleverans. Sannolikheten för att ett projekt blir lyckat 

är enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) större om projektet är av en mindre omfattning. 

De säger också att projekt som aldrig levererar riskerar att aldrig ta slut. De olika faserna i ett 

projekt kan efterfölja varandra på olika sätt och dessa sätt kan då ses som olika 

utvecklingsmodeller. Den traditionella utvecklingsmodellen kallas för vattenfallsmodellen där 

allt arbete inom varje steg ska vara klart innan man går vidare till nästa fas. Traditionellt 

består SU av analys, utformning, realisering och implementering. Till följd av kundernas krav 

på att systemen ska levereras på kortare tid har det under de senare åren uppkommit nya 

utvecklingsmodeller. Som exempel nämner Wiktorin, L (2003) den inkrementella, den 

överlappande, den parallella och den evolutionära utvecklingsmodellen. Dessa modeller har 

tagits fram främst för att korta ledtiderna i utvecklingsarbetet.  

 

Kundens krav på funktionalitet anges ofta i en kravspecifikation. Kravspecifikationen utgör 

underlag för arbetet i projektet men ska enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) inte ses 

som ett statiskt dokument då kraven med största sannolikhet kommer att ändras under 

utvecklingsarbetets gång. Förutom att kraven ska fastställas bör de enligt Wiktorin, L (2003) 

ordnas i någon form av prioritering. Rangordningen kan exempelvis delas in i tre olika 

kategorier: skallkrav, börkrav och kompletteringskrav. Enligt Wiktorin, L (2003) bör också 

kravspecifikationen ha en viss struktur där det finns standardiserade mallar som hjälp.  

 

För att fånga upp olika krav kan det vara bra att involvera användarna i utvecklingsarbetet. 

För att underlätta detta kan man enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) använda sig av så 

kallad användarcentrerad systemdesign som är en process som fokuserar på användare och 

användbarhet genom hela utvecklingsarbetet. Några angreppssätt för att underlätta den 
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användarcentrerade systemdesignen är tex prototyping och scenarier och storyboards. 

Förutom involveringen av användarna i utvecklingsarbetet är det viktigt att de utbildas och 

tränas i systemet. Gulliksen, J & Göransson, B (2002) säger att delleveranser av systemet kan 

underlätta utbildningen av användarna.  

 

Förutom att involvera användarna på olika vis utefter olika angreppssätt finns det en mängd 

metoder i syfte att strukturera och effektivisera SU. De två vi valt att belysa i vår studie är 

Extreme programming (XP) och Sure Step då leverantören vi intervjuat använder sig av 

dessa. XP är enligt Carlsson, J & Zangaro, P (2002) en lättviktsmetod som är mindre formell 

och baserad på ett fåtal principer och normer. XP lämpar sig för projekt som är tidskritiska 

och där kraven ständigt förändras under resans gång. Kommunikation, enkelhet, feedback och 

mod är de grundläggande normer som XP är uppbyggt kring.  

 

Den andra metoden som leverantören vi intervjuat använder sig av är Microsofts officiella 

metod för mjukvaruutveckling av deras egna system. Sure Step vägleder i VEM som ska göra 

VAD i VILKEN ORDNING samt även vem som är ANSVARIG för vad. Metoden ska kunna 

användas för olika typer av projekt; stora, korta, intensiva eller uppgradering och/eller 

optimering.  Sure Step har sex definierade faser som täcker hela systemutvecklingsprocessen 

från början till slut. Föreskrifterna för metoden säger att faserna kan användas ganska fritt, 

dvs man kan modifiera dem, ta bort faser eller lägga till beroende på vad det aktuella projektet 

kräver.  

 

Precis som föreskrifterna för Sure Step säger så skriver Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) 

om att man kan situationsanpassa metoder för att de ska passa bättre för olika typer av projekt 

med olika storlek och omfattning. De poängterar dock att man inte kan skapa en metod som 

till hundra procent stämmer överens med den aktuella utvecklingssituationen då varje projekt 

är unikt. För att genomföra bra metodanpassningar krävs att den som brukar metoden har 

goda kunskaper inom olika metoders föreskrifter samt god erfarenhet av att jobba i projekt. 

Vid situationsanpassning av metoder är det viktigt att dokumentera de anpassningar som 

gjorts för att på så sätt öka möjligheterna till framgång i framtida SU-projekt. Dokumenteras 

dock inte anpassningarna kan detta enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) ses som ett 

metodlöst arbetssätt.  
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4. Empirisk undersökning 
I detta kapitel redogörs svaren från de fallstudieföretag vi har intervjuat samt en 

argumentation om varför dessa fallstudieföretag var lämpliga. Då vi har valt att 

fallstudieföretagen ska vara anonyma har fallstudieföretagen döpts till L och K, där L står för 

leverantören och K står för kund. En användare av K:s affärssystem har även intervjuats, och 

har döpts till A. I kapitlet redogörs också för hur vårt tillvägagångssätt för intervjuerna har 

gått till.  

4.1 Argumentation för urval 

Valet av leverantör samt en av deras kunder är gjort efter de kriterier vi satt upp i avsnitt 

4.5.2. Ett av kriterierna var att prata med en sakkunnig inom respektive verksamhet. Vi har 

intervjuat VD:n både hos leverantören och hos en av deras kunder. Både leverantören och 

kunden är mindre till medelstora företag och har sitt säte i Borås och Göteborg. Vi har valt att 

låta företag och respondenter vara anonyma, då vi inte anser några namn skulle ha någon 

betydelse för studiens resultat. Det var dock inget krav från varken kundens eller 

leverantörens sida. 

4.2 Beskrivning av tillvägagångssätt 

Initialt kontaktade vi fallstudieföretagen via telefon och förklarade syftet med vår studie. 

Därefter bokades möten för intervjuerna där en bärbar dator och en mikrofon användes som 

inspelningsutrustning. Vi följde vår intervjuguide i största möjliga mån. Vissa frågor kunde 

hoppas över då de intervjusvar vi fick gjorde att frågan inte var nödvändig eller relevant. 

Under intervjuerna uppkom även nya frågor till följd av att svaren från respondenten ibland 

krävde mer fördjupning. Frågorna hade olika karaktär beroende på vilken av respondenterna 

vi intervjuade. När vi intervjuade leverantören ställde vi mer generella frågor om hur 

utvecklingsarbete tillsammans med kunder gick till i deras verksamhet. Frågorna till kunden 

var av en mer specifik karaktär och handlade bara om det projekt som de tillsammans med 

leverantören varit involverade i. Efter respektive intervju transkriberade vi det insamlade 

materialet. Det transkriberade materialet sammanfattades i mer övergripande frågor som sattes 

ihop från två eller fler detaljerade intervjufrågor. Dessa övergripande frågor och 

sammanfattade svar ses nedan i avsnitt 6.3. Intervjufrågorna finns som bilagor till rapporten.  

4.3 Insamlingsresultat 

4.3.1 Fallstudieföretag L - Leverantör 

Fallstudieföretag L säljer och implementerar affärssystemet Microsoft Navision NAV. De gör 

även andra mer specialanpassade system som tex mobila lösningar och gps för ruttplanering. 

De riktar sig huvudsakligen till små- och medelstora företag ”som förstår nyttan och värdet av 

IT som strategisk resurs och vill effektivisera sina processer” (VD fallstudieföretag L. 2009-

04-17). Personen vi har intervjuat är VD och grundare av företaget och fungerar även ibland 

som projektledare. Företaget har i nuläget 13 anställda.  

 

Hur fungerar utformandet av en kravspecifikation? 

En kravspecifikation från en kund kan vara på allt ifrån en halv A4 till 200 sidor. Har inte 

kunden gjort kravspecifikationen själv så är det antingen en extern konsult eller 

fallstudieföretag L som gör den tillsammans med kunden. Det som fallstudieföretag L 

upplever som det absolut sämsta är när kunden har gjort en undermålig kravspecifikation där 

den inte vet vad den egentligen vill ha. Fallstudieföretag L tvingas då att gå in och 
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tillsammans med kunden ta fram kraven. Har däremot en upphandlingskonsult hjälpt till att 

utforma kravspecifikationen består oftast problemet i att de är utformade i gamla Word-mallar 

och består av huvudsakligen enkla ja och nej-frågor. Dessa frågor kan bli svåra att tolka 

eftersom alla har sitt eget perspektiv.  

 

VD:n på fallstudieföretag L är inte någon vän av de stora formaliserade kravspecifikationerna. 

Han hävdar att man ska följa kundens processer och identifiera fallgropar där man kan dyka 

ner i detalj för att få fram de mest verksamhetskritiska behoven. Gör man en allt för stor 

kravspecifikation finns en risk att man missar viktiga detaljer och projektets omfattning blir 

för stort. Som en följd av detta tycker VD:n att det är bättre att ha mindre kravspecifikationer 

och mindre projekt. Med mindre projekt menar han att de är avgränsade till mindre delar i 

kundens verksamhet och löper under en kortare tid. VD:n menar att detta leder till ökad 

entusiasm hos såväl kundens och leverantörens projektgrupp men även att mindre projekt 

minskar risken för felsteg. En annan fördel med att dela upp projekten i mindre delar är att 

kunden får en bättre förståelse för systemets möjligheter och kan på så sätt lättare formulera 

sina behov.  

 

Fallstudieföretag L använder sig inte av någon specifik mall för utformningen av 

kravspecifikationen utan gör en rent textuell beskrivning av kundens processer och behov som 

sedan fungerar som ett underlag för utvecklingen av systemet. Kravspecifikationen är inte 

statisk utan uppdateras kontinuerligt under utvecklingsarbetet då det ofta kan uppstå 

missförstånd eller oklarheter mellan kunden och leverantören. Leverantören har ibland 

missförstått kundens verksamhet samtidigt som kunden inte förstår möjligheterna i 

leverantörens system. VD:n exemplifierar detta genom att de själva eller kunden inte har tänkt 

igenom vissa saker ordentligt eller helt enkelt att vissa saker är så naturliga för kunden så den 

missar att berätta det. Detta beskriver VD:n som ett stort dilemma.  

 

VD:n beskriver kravens prioriteringsordning som ”nice to have” och ”need to have”. Need to 

have är absolut verksamhetskritiskt och går inte att driva företagets processer utan. 

 

Har ni samma tillvägagångssätt vid utformningen av kravspecifikationen oberoende av 

projektets omfattning? 

VD:n för fallstudieföretag L menar att tillvägagångssättet är detsamma för alla projekt 

förutom för väldigt små beställningar där knappt något utredningsarbete behövs. Han 

poängterar att det är i princip omöjligt att följa de vedertagna teorierna om systemering som 

finns beskrivna i litteraturen eftersom kunden väldigt sällan är beredd att betala för den extra 

tid som det innebär att följa dem. Han menar också att det tar lika lång eller längre tid att göra 

en systemering enligt läroboken än det tar att programmera. Om kraven då från början varit 

oklara kommer det märkas i slutresultatet och systemeringen kommer därmed vara gjord helt i 

onödan.  

 

Vad gäller tids- och kostnadsspecificering i kravspecifikationen säger VD:n att det både kan 

vara specificerat och inte. De delar som är svåra att bestämma som tex tidsåtgång eller när 

kunden inte riktigt vet vad den vill ha, brukar ha ett löpande pris utan en fast deadline. Ibland 

kräver kunden ett fast pris samtidigt som det är svårt för leverantören att uppskatta 

omfattningen av det som ska utvecklas. Detta nästan tvingar leverantören att chansa och 

riskerar då att överskrida eller underskrida den överenskomna kostnaden och tiden. Löpande 

och fasta priser kan blandas i projektet beroende på hur svårt problemet är att lösa. Alla 

kunder är unika och likaså projekten.  

 



 27 

 

Följer ni upp hur utformningen av kravspecifikationen i ett projekt gick? 

På denna fråga är VD:n något tvekande men menar att det inte finns någon uppföljning av 

kravspecifikationens initiala utformning i ett projekt. Om kunden har accepterat leverantörens 

uppfattning av det som skall utvecklas så är det det som gäller. Han menar också att gå 

tillbaka och följa upp det som skrivits i kravspecifikationen är onödigt eftersom det hade 

märkts i den slutgiltiga systemleveransen om den varit bristfällig.  

 

Vilka metoder använder ni er av? 

VD:n svarar här att fallstudieföretaget använder sig främst av två olika metoder, nämligen 

Sure Step och Extreme Programming (XP). Sure Step är en metod som Microsoft har 

utvecklat och som hjälper till att hantera hela affärsprocessen från införsäljning till färdig 

leverans. XP används vid så kallade bråttom-projekt där det är snabba leveranser eller 

nästintill omöjliga leveranstider. Då sitter två programmerare samtidigt och jobbar ihop de 

olika lösningarna, där den ene övervakar den andra och där man sitter och bollar idéer med 

varandra.  

 

VD:n påpekar att dessa metoder inte följs till punkt och pricka. Detta kan ibland utryckas i att 

arbetssättet bara influeras av metoderna. Under åren som gått har de märkt att det inte går att 

hålla sig till en metod. Då olika kunder är så pass olika och varje projekt inte är det andra likt 

måste arbetssättet istället vara flexibelt. Mycket beror på kunden. Oftast vill kunden ha snabba 

lösningar och då gäller det att anpassa sig efter detta. VD:n har också upplevt ett motstånd 

från kunderna med att vara alltför formell. Långa systemeringar kostar alldeles för mycket 

pengar, och många kunder har dessutom svårt att specificera vad exakt de vill att systemet ska 

kunna göra till en början. Vid sådana tillfällen används ofta en form av prototyping eller 

konceptuell design. Om kunden är ostrukturerad och ständigt ändrar sig kan det vara bra att 

använda sig av denna form av grafiskt hjälpmedel. VD:n menar att kunderna ofta inte förstår 

förrän de ser; vilka formulär som finns osv. När de väl ser det på en dator vaknar det oftast till 

och säger det var så vi menade, så vi inte menade, detta skulle vi också kunna göra osv. Det är 

ett sätt att göra analysfasen när den är lite mer komplicerad menar VD:n. Ibland kan det vara 

ett annat sätt. Kravet på superkorta leveranstider medför att arbetet sker ganska ad hoc-

mässigt. Detta kan i sin tur medföra parterna missförstår varandra och att en och annan miss 

görs, men då får man ta det i så fall anser VD:n. 

 

Överlag verkar inte dokumentation vara särskilt förekommande. Ändringar i metoder i olika 

projekt dokumenteras inte. 

 

Hur fungerar deadlines? Har ni flera? 

Arbetet i fallstudieföretag L sker med hjälp av flera olika deadlines. Vissa saker kan inte 

fortsätta att utvecklas om man inte har godkännande på att det föregående var rätt, exempelvis 

systemeringen. Oftast sker arbetet parallellt där man går in med ett par programmerare 

samtidigt i ett projekt. Tar det stopp någonstans kan man utveckla en annan funktion i 

systemet. ”Vi stannar ju inte all utveckling för att så att säga ett ben krånglar. Vi får försöka 

dra allting vidare så fort det går”. (VD fallstudieföretag L. 2009-04-17)  

 

Hur fungerar användarmedverkan? 

VD:n poängterar vikten av att det är väldigt viktigt för deras verksamhet att de jobbar nära 

kunden. Enligt VD:n är det också därför de inte kan outsourca någon del av deras utveckling. 

Som det nämndes tidigare är det vanligt att prototyper används som hjälpmedel vid utveckling 
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av systemen. VD:n säger här att kunden ibland nästan sitter över axeln och flyttar fält och 

knappar, och ändrar typsnitt.  

 

Sker det någon utbildning av användarna? 

Enligt VD:n kan utbildning ske på lite olika sätt. Direkt efter att fallstudieföretag L har fått en 

affär påbörjas en form av grundutbildning av systemet för en speciell utvald projektgrupp från 

kundens sida bestående av fyra till fem personer. Dessa personer benämner VD:n som ”key 

users”, vilket innebär att de är representativa för verksamhetens olika delar. De olika delarna 

kan vara försäljning, inköp, logistik och ekonomi. Grundutbildningen görs i syfte att de ska 

förstå vad man kan göra i systemet samt underlätta förståelsen av terminologin i 

affärssystemet.  

 

VD:n säger att i den bästa av världar så ska dessa key users successivt föra anteckningar och 

skapa egna manualer under projektets gång för att sedan själva fungera som utbildare av 

övriga användare av systemet i sin egen verksamhet. Han säger sedan att det händer att 

kunder inte tar detta på allvar. En anledning till detta menar han är att de så kallade key users 

ofta är de duktigaste på företaget och har många andra arbetsuppgifter relaterade till den 

löpande verksamheten som får en högre prioritet än utvecklingsprojektet. Här hade VD:n 

velat att dessa personer frigjordes fullkomligt från sina ordinarie arbetsuppgifter och istället 

helt kunna fokusera på projektarbetet. En annan anledning är att kunderna enligt VD:n tar för 

lätt på projektet. Han säger även att det blir ganska kostsamt att frigöra personal från sina 

ordinarie arbetsuppgifter. Det enda han anser går att göra från sitt eget håll är att varna och 

betona projektets omfattning och komplexitet för kunden.  

 

Om inte kundens key users håller i utbildningen själva får fallstudieföretag L stå för 

utbildningen av slutanvändarna. Denna utbildning sker ganska sent i projektet pga att 

användarna ska ha sin nyvunna kunskap färskt i minnet. Ett ytterligare steg i utbildningen är 

att göra en kopia på kundens databas för att på så sätt erbjuda användarna att fritt testa sig 

igenom systemet utan att riskera att värdefull information i originaldatabasen går förlorad.  

 

Efter att projektet är avslutat brukar det vara kostnadsfri support i ett år. Enligt VD:n är det 

dock svårt att definiera vad begreppet support egentligen innebär. Enligt honom är support 

mer av en övergripande karaktär tex frågor kring hur systemet funkar. Om användarna har 

gjort några felaktigheter i systemet räknas inte detta som support, utan som konsultstöd. 

Felaktigheter kan tex innebära att de kört transaktioner fel eller att momsrapporten inte 

stämmer.  

4.3.2 Fallstudieföretag K - Kund 

Fallstudieföretag K är ett modeföretag som säljer kläder och accessoarer till en alternativ 

målgrupp. Sortimentet består av ca 8500 produkter. Fallstudieföretag K tog första kontakten 

med fallstudieföretag L för ca 2 år sedan. Fallstudieföretag K har köpt grundplattformen i 

fallstudieföretag L:s standardsystem innehållandes vissa anpassade modifieringar som tex ett 

kassasystem. Förutom detta köptes även en integrering mot fallstudieföretag K:s egen 

hemsida. Personen vi har intervjuat är VD och var även projektledare under införskaffandet 

av affärssystemet .  

 

Varför valde ni att arbeta med fallstudieföretag L? 

VD på fallstudieföretag K motiverar samarbetet med fallstudieföretag L med två anledningar. 

Den första anledningen är att fallstudieföretag K blev uppköpta av ett annat bolag som redan 

hade systemet som fallstudieföretag L huvudsakligen levererar. Stordriftsfördelar skulle 
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därmed lättare kunna uppnås. Den andra anledningen var att fallstudieföretag K inte var nöjd 

med de kassasystem som andra leverantörer kunde erbjuda. Fallstudieföretag L kunde erbjuda 

en lösning som de själva hade utvecklat. 

 

Hur utformades kravspecifikationen? 

Representanter från butiken, lager, ekonomi samt VD:n själv var de som huvudsakligen var 

involverade i identifieringen av de behov som fanns i verksamheten. Tillsammans gick de 

olika personerna igenom vilka flöden och processer som fanns i företaget och gjorde en 

kravspecifikation på ca fem sidor med olika scenarion. Scenarierna beskrev tex när en kund 

köper ett presentkort och kommer tillbaka och köper en vara som är billigare än presentkortets 

värde. De försökte i största möjliga mån beskriva problematiska situationer som systemet 

måste kunna klara av att hantera. Högsta prioritet i kravspecifikationen hade bokföring och 

kassasystemen med kortbetalningar, med andra ord funktioner som var absolut nödvändiga 

för att den löpande verksamheten skulle fungera.  

 

Förutom representanter från K:s verksamhet hade de även anlitat en extern konsult som 

fungerade som ett bollplank under de första mötena med L. Konsulten var erfaren inom 

projektarbeten av liknande art och kunde fånga upp detaljer som VD:n och/eller 

fallstudieföretag L missade. Den externa konsulten var neutral så till vida att han inte sedan 

tidigare hade något samröre med något av företagen. VD:n för K ansåg att konsulten var ett 

viktigt stöd för honom och hela projektets utveckling.  

 

Fallstudieföretag K utformade kravspecifikationen själva utan någon standardiserad mall och 

den kompletterades/förändrades sedan allt efter projektet fortlöpte. Behov i verksamheten som 

standardsystemet redan kunde uppfylla ströks från kravspecifikationen. Istället koncentrerades 

det mer på komplexa processer och flöden. Kravspecifikationen gjordes sedan om av 

fallstudieföretag L till olika case som fallstudieföretag K kunde följa via inloggning på 

fallstudieföretag L:s hemsida. 

 

Hur upplevde ni fallstudieföretag L som stöd för att identifiera de behov ni hade? 

Fallstudieföretag K upplevde överlag stödet från fallstudieföretag L som bra med tanke på den 

stora tidspress som fanns pga att det var nödvändigt att få igång systemet innan 

julförsäljningen. Något som VD för fallstudieföretag K upplevde som problematiskt var att de 

själva visste vad de trodde att de ville ha men inte hur man skulle skapa lösningen. 

Fallstudieföretag L visste i sin tur hur man skapade lösningen men förstod inte alltid vad 

fallstudieföretag K ville ha. VD för fallstudieföretag K upplevde att var svårt att få L att förstå 

vad deras affärsidé var och vad deras kunder ville ha. Ibland saknade VD för fallstudieföretag 

K även att L inte fångade upp vissa idéer som VD:n lade fram. VD för fallstudieföretag K 

förklarar även att de själva ibland inte var tillräckligt tydliga med vad de ville ha, vilket 

resulterade i att det inte hamnade så högt upp på L:s prioriteringslista.  

 

Fick ni det som ni beställde? 

Förarbetet till implementeringen tog ca ett halvår men lösningen var inte helt klar väl framme 

vid implementeringen.  I dagsläget tycker VD för fallstudieföretag K att de fått det som de 

beställde, men går man tillbaka några månader i tiden skulle han inte svarat samma sak. Det 

är på senare tid som alla de olika delarna i systemet börjat fungera på det sättet som var tänkt 

från början. ”Det blev betydligt dyrare, det var betydligt jobbigare, betydligt rörigare än vad 

jag någonsin hade kunnat tro innan vi körde igång” (VD fallstudieföretag K. 2009-04-23). 

Med rörigt menar han att det var svårt att hålla reda på alla olika bitar i de olika processerna i 
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verksamheten eftersom alla delar på något sätt påverkar varandra. Som exempel nämner han 

att presentkort påverkar momsmallar, kontoplaner, resultaträkning mm.  

 

Fastställdes det tid och/eller pris? 

De fasta priserna sattes främst på hårdvara, programvarulicenser och moduler i 

standardutförandet av systemet. Vad gäller antalet konsulttimmar för specialanpassning av 

systemet var han medveten om att det var svårt att veta hur många dessa skulle bli. Något som 

VD:n kunde uppleva som besvärande var när L:s konsulter enligt honom gjort ett fel och där 

K fick betala ytterligare timlön för att de skulle rätta till misstaget. Det förekom olika åsikter 

om vem som skulle betala för vad.  

 

Vad fanns det för problem och vad kunde gjorts bättre? 

VD för fallstudieföretag K berättar om de själva stod på en sida och fallstudieföretag L stod 

på en annan sida samtidigt som en projektledare stod i mitten och skulle fungera lite som en 

medlare dem sinsemellan. VD för fallstudieföretag K upplevde att dialogen blev lidande då 

det kunde uppstå skeva tolkningar med personen i mitten som skulle föra informationen 

vidare. De insåg efter ett tag att detta inte fungerade och började istället prata direkt med 

programmerare och övriga inblandade i projektet istället för att gå via projektledaren. VD för 

fallstudieföretag K uttrycker detta på följande sätt: 

 

”Så det var en sak som i teorin var väldigt bra men i verkligheten inte fungerade, vilket 

gjorde att vi frångick det ganska snart. Det blev mest så att man började gå bakvägen om den 

personen man skulle prata med. Eller inte bakom ryggen, man gick direkt till den personen 

som man visste skulle göra lösningen” (VD fallstudieföretag K. 2009-04-23) 

 

Vidare säger VD för fallstudieföretag K att han ibland upplevde fallstudieföretag L som 

aningen för handlingsrationella, dvs att de tog många snabba beslut utan att tillräckligt ha 

analyserat situationen och hur besluten skulle påverka andra saker. Han påpekar dock man 

inte bör analysera för mycket för då skulle projektet ta allt för lång tid. En bättre balans 

mellan handling och analyserande hade varit önskvärt. Som ett exempel på en situation som 

borde ha analyserats mer från L:s sida var när VD för fallstudieföretag K lade fram ett 

lösningsförslag för hur man skulle hantera försäljningen av presentkort i butikerna. 

Fallstudieföretag L tog emot förslaget och började genast utveckla lösningen. Dock var 

problemet mer komplext och det uppstod problem i flera led i fallstudieföretag K:s 

verksamhet som följd av L:s snabba beslut utan någon direkt eftertanke. VD för 

fallstudieföretag K hade önskat att idéer från hans sida skulle ha analyserats något djupare för 

att undvika massor av efterarbete och huvudvärk.  

 

Trots problemen och den överskridna tids- och kostnadsramen som uppstod under projektets 

gång anser VD för fallstudieföretag K att projektet var lyckat. Han säger: 

 

”När vi inte riktigt kände systemet eller kunde använda det på rätt sätt så var vi inte särskilt 

glada. Men det var inte systemets fel, det var vår kunskapsbrist. Ju mer vi har lärt oss att 

använda systemet desto mer lyckat har det varit” (VD fallstudieföretag K. 2009-04-23) 

 

Hur upplevde ni fallstudieföretag L:s sätt att arbeta? 

VD på fallstudieföretag K uttrycker spontant att personalen på fallstudieföretag L är väldigt 

duktiga. Trots hans positiva inställning till fallstudieföretag L:s kunskaper ser han vissa brister 

i L:s interna samordning i personalen. Ofta märkte VD för fallstudieföretag K att när han 

pratade med en person hos L så hade den personen inte en aning om vad en annan person i 
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samma projekt gjorde. VD:n anser att fallstudieföretag L borde ha stannat upp och samordnat 

sin personal för att komma fram till gemensamma lösningar. Ofta utvecklades lösningar som 

hade beröringspunkter och påverkade varandra utan att personalen visste om detta. 

Fallstudieföretag L hade till en början en projektledare för att förbättra samordningen i 

personalen men lyckades inte fullt ut med detta.  

 

Kommunikationen mellan L och K bestod till största delen av mail- och telefonkontakt men 

initialt förekom några större möten i form av workshops. VD för fallstudieföretag K berättar 

att mailen oftast fungerade som en bekräftelse på det som sagts via telefon i syfte att precisera 

och försäkra att det som diskuterats verkligen gått fram.  

 

Hur ser ni på sättet ni utbildades i systemet? 

VD för fallstudieföretag K berättar först att användarna fick testa systemet och sedan ge 

synpunkter på tex detaljer om hur knappar skulle vara placerade eller vilka färger som 

användes. Vidare gavs möjligheten att testa hela systemet mot en kopia på deras databas. 

VD:n beslutade att utbildningen av systemet skulle präglas av att användarna fick testa och 

leka med de olika funktionerna istället för att läsa manualer. Den största anledningen till detta 

tillvägagångssätt var tidsbrist. VD ansåg också att detta arbetssätt förbigår problemet med att 

lära sig saker i detalj som enligt honom bara gör att man försöker komma ihåg vad man lärde 

sig utan att egentligen få någon förståelse för varför man lärde sig det.  

 

Manualer som handlade om hur de grundläggande funktionerna i systemet fungerade 

tillhandahölls men supporten hos L var K:s främsta utbildningskanal. VD:n avslutar med att 

säga att de skulle behövt mer utbildning i systemet men han vet samtidigt inte riktigt hur de 

skulle ha hunnit med det.  

 

Utbildningen av ny personal hos fallstudieföretag K utförs till största delen av den egna 

personalen som kan området bäst. Uppstår det dock problem som den egna personalen inte 

har kunskap om kontaktas fallstudieföretag L som i sin tur via en fjärrskrivbordslösning kan 

gå in och hjälpa användaren.  

 

Har du några övriga synpunkter på arbetet med fallstudieföretag L eller projektet i sin 

helhet? 

VD för fallstudieföretag understryker att projektet var väldigt dyrt men att de idag har en 

väldigt kraftfull plattform som klarar en stor expansion av företaget. Han beskriver projektet 

som överlag väldigt lyckat trots mycket kommunikationsmissar och frustration. Som ett 

förslag för att underlätta de problem han ihop med L stött på under projektets gång säger han:  

 

”Spontant tycker jag man kan förbereda kunder på att det här kommer göra ont.  Det här 

kommer vara väldigt jobbigt. Det här kommer vara mer komplext än man kan fatta. Du 

kommer att få fatta beslut som du inte har riktigt koll på. Att de lägger de korten på bordet. 

Man behöver ju inte skrämma kunden så att de väljer någon annan utan de säger istället: det 

här kommer bli väldigt bra men på vägen dit kommer det finnas luckor vi inte vet hur de 

kommer att se ut. Att man har en öppen dialog om det. Jag tror det kan underlätta en del 

faktiskt. Att man kräver från kunden att hårt specificera vad det egentligen är de vill ha hjälp 

med och vad det är de egentligen menar med det. Det är en väldigt viktig sak. Man kanske 

låter kunden ta en boll i taget. Man gör först en grundspecifikation och styckar sedan upp den 

i de olika projekten. Och ber sedan kunden att lite hårdare klargöra på de olika delarna vad 

de egentligen menar. Sen tar vi diskussionen: Du har sagt att du vill ha det här men vår 

erfarenhet säger att det nog är det här ni vill ha. Kan det vara så? Jo precis, det var så vi 
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menade. Då kör vi på det. Så att man verkligen slår fast vad det egentligen är som kunden vill 

ha” (VD fallstudieföretag K. 2009-04-23) 

4.3.3 Användare A hos Fallstudieföretag K- Kund 

Användare A anställdes i samband med att fallstudieföretag K bestämt sig för att införa ett 

nytt affärssystem. A:s befattning är lageransvarig men han har även en systemvetarutbildning 

bakom sig vilket är ett av motiven till att han fungerade som en så kallad ”key user” under 

projektet i samarbete med fallstudieföretag L.  

 

Hade du några önskemål angående vad det nya systemet skulle klara av och infriades dessa 

i så fall? 

A:s huvudsakliga önskemål var att man skulle, till skillnad från det gamla systemet kunna gå 

tillbaka och spåra allting som gjorts. Han berättar om att det i det gamla systemet inte gick att 

se när en inleverans var gjord och hur många varor det var som levererats. Då butikerna säljer 

ganska mycket mindre artiklar som tex tygmärken och pins var A:s önskemål att försäljningen 

av dessa inte skulle generera en plocklista till lagret förrän det sålts ett visst antal. På detta 

viset skulle plocklistorna bli mindre och arbetet på lagret skulle bli effektivare då de kunde 

plocka fler varor under samma tillfälle istället för att, som tidigare få plocklistor när endast en 

artikel sålts.  

 

A anser att de allra flesta önskemålen från hans sida infriades av fallstudieföretag L. 

Fallstudieföretag L inledde projektet i en relativt liten skala och detta tyckte A var bra. 

Genom att till en början bara fokusera på kärnprocesserna i verksamheten kunde A efterhand 

se vad det fanns för nya möjligheter i det nya systemet.  

 

Upplevde du några problem under projektet? 

I det stora hela är A väldigt nöjd med projektet men han upplevde att det genomgående fanns 

en stor tidspress. Anledningen till den stora tidspressen var att fallstudieföretag K valde att 

införa systemet strax innan den intensiva julhandeln tog fart. Detta beslut togs pga att den 

ekonomiansvarige hos fallstudieföretag K hade sagt upp sig och inom kort skulle lämna 

företaget, och samtidigt var den som hade bäst insikt i hur det nya systemet fungerade pga att 

hon hade arbetat med det i fallstudieföretag K:s moderbolag. Den stora tidspressen gjorde att 

A inte hade någon större möjlighet att testa det nya systemet och han anser även att införandet 

eventuellt kunde ha skjutits upp till ca en månad efter julhandeln.  

 

Hur upplevde du fallstudieföretag L:s sätt att arbeta? 

A upplevde fallstudieföretag L:s arbetssätt som ganska strukturerat och tyckte det var enkelt 

att få kontakt med rätt person vid eventuella frågor. Varje person hos fallstudieföretag L 

verkade enligt A ha sitt specialområde vilket underlättade kontakten mellan företagen.  

 

Hur ser du på fallstudieföretag L:s grad av användarfokusering i utvecklingsarbetet av det 

nya systemet? 

A anser först att fokuseringen på användarna var ganska dålig. Han tror dock att detta berodde 

på den stora tidspressen som fanns i projektarbetet och tror inte att det under 

omständigheterna kunde ha gjorts bättre. Positivt enligt A var att han under hela projektets 

gång hade möjlighet att se vad det var som hade gjorts. På så sätt hölls han ständigt 

uppdaterad i vad som skedde i projektet och utvecklingen av det nya systemet. Vidare säger A 

att när väl systemet var infört ökade graden av användarfokusering från L då de anställda hos 

K nu var tvungna att lära sig systemet för att klara sitt dagliga arbete.   
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Angående det dagliga arbetet i systemet tycker A att det är väldigt användarvänligt till 

skillnad från de system som han arbetat i på tidigare arbetsplatser.  

 

Stod fallstudieföretag L för någon form av utbildning i det nya systemet? 

A gjorde under en dag tillsammans med några andra anställda ett besök hos fallstudieföretag 

L där en kortare utbildning i det nya systemet gjordes. A säger att det blev väldigt mycket 

intryck under den dagen och det var svårt att komma ihåg allt efteråt. Han säger dock att det 

var ett bra sätt att få en inblick i hur systemet fungerar. Överlag har A fått en löpande 

utbildning till följd av frågor, funderingar och problem som dykt upp allt eftersom han arbetat 

i systemet.  

 

A har förståelse för att utbildningen blev ganska kort men han önskar samtidigt att den 

testversion av det nya systemet som fallstudieföretag L tillhandahöll skulle ha innehållit en 

något mer detaljerad artikeldatabas då många arbetsmoment var svåra att testa och simulera 

fullt ut.  
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5. Komparativ analys och resultat 
I detta kapitel kommer det göras en jämförande analys mellan den teori och empiri som vi har 

tagit fram. En analys och resultatuppställning av teori- och empirimaterialet kommer att 

göras under respektive forskningsfråga. 

5.1 Hur kan en kravspecifikation hjälpa till att minska risken för 
bristfälliga systemleveranser? 

Enligt vår teoretiska undersökning är kravspecifikationen en viktig del i ett SU-projekt. 

Kravspecifikationen ska fungera som en överenskommelse mellan beställare och leverantör 

för att sedan fungera som ett styrmedel vid utvecklingen av affärssystemlösningen. Varken 

Wiktorin, L (2003) eller fallstudieföretagen ser kravspecifikationen som ett statiskt dokument 

utan är medvetna om att den kan ändras under projektets löptid. Till största delen beror detta, 

enligt både Wiktorin, L (2003) och fallstudieföretagen på att det kan uppstå missförstånd och 

kommunikationsmissar under resans gång som måste rättas till. Båda fallstudieföretagen är 

överens om att det finns en risk att leverantören missförstår kundens verksamhet och kunden 

inte förstår det system som leverantören tillhandahåller.  

 

Kravspecifikationens struktur 

Enligt Wiktorin, L (2003) bör kravspecifikationen struktureras upp enligt en formaliserad 

mall för att tydligare identifiera och prioritera behoven i kundens verksamhet. 

Fallstudieföretag L ser inte dessa stora och formaliserade mallar som något användbart.  

 

VD för fallstudieföretag L menar att en alltför stor och detaljerad kravspecifikation gör att 

projektet blir för stort och viktiga detaljer riskerar att förbigås. Vidare tycker VD för L att 

mindre kravspecifikationer och mindre projekt ökar kundens förståelse för systemets 

möjligheter och kan på så vis enklare formulera sina behov efterhand som projektet fortlöper. 

VD för fallstudieföretag K var inne på samma spår och beskrev i text olika scenarios för hur 

vissa verksamhetskritiska processer gick till för att förtydliga vilka behov de hade. De behov 

som fallstudieföretag K var osäkra på uteslöts initialt ur kravspecifikationen och belystes allt 

eftersom utvecklingsarbetet fortskred och vilka möjligheter som fanns i det nya systemet 

uppdagades.  

 

Både Wiktorin, L (2003) och de svar vi fått från våra empiriska undersökningar talar om att 

det är viktigt med en tydlig prioritering av de krav som identifierats. Fallstudieföretag L 

prioriterar sina kunders krav enligt ”need to have” och ”nice to have”. I fallstudieföretag K:s 

fall fanns till en början ingen direkt prioritering av kraven då de nästan uteslutande 

koncentrerade sig på de allra mest verksamhetskritiska funktionerna. Senare i projektet tror 

VD för K att de ibland inte var tillräckligt tydliga med vilken grad av prioritering vissa av 

deras krav hade. VD för K grundar detta i att han upplevde det som att fallstudieföretag L inte 

prioriterade önskemålen lika högt.  

 

Kravidentifiering 

VD för fallstudieföretag L poängterar att det måste finnas en kravspecifikation under 

förutsättning att kunden har lagt ner ett gediget arbete på den och att de är medvetna om vad 

de har för behov. Skulle den vara undermålig måste fallstudieföretag L utforma den i samråd 

med kunden vilket tar extra tid och kostar mer pengar. Precis som Gulliksen, J & Göransson, 

B (2002) tycker VD för L att det är ett problem att beställaren i många fall inte inser sin 

bristande kompetens inom kravspecifikationer och systemutveckling i stort, utan försöker att 

så gott denne kan att själv författa en kravspecifikation.  
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Fallstudieföretag K tillsammans med en extern konsult utformade sin kravspecifikation utan 

någon formaliserad mall. Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) kan en extern konsult 

vara till stor hjälp vid formuleringen av kraven. Detta håller även VD för K med om.  

5.2 Vilka problem kan medföra en bristfällig systemleverans?  

 

Tids- och kostnadsspecificering 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) ska tid och kostnad på projektet specificeras i 

förväg. VD för L upplever det ibland som svårt att uppskatta tid och kostnad när en kund 

kräver ett fastpris. När L tvingas att uppskatta omfattningen av saker de inte utvecklat tidigare 

är risken stor att den fastställda tiden och kostnaden underskrids eller överskrids. VD för L 

föredrar istället att ha ett löpande pris utan en fast deadline, speciellt då kunderna inte riktigt 

vet vad de vill ha. I projektet med fallstudieföretag K användes en mix mellan fastpris och 

löpande pris. VD för K var väl medveten om att antalet konsulttimmar för 

specialanpassningar (som gick på ett löpande pris) skulle bli svårt att uppskatta var de skulle 

hamna på i slutändan. Trots denna insikt anser han med facit i hand att det blev betydligt 

dyrare än han någonsin kunnat tro.  

 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) är sannolikheten större att man lyckats slutföra ett 

kortare projekt större än ett längre projekt. Vidare menar de också att system som aldrig 

levererar riskerar att aldrig ta slut. VD för L är inne på samma linje. Projektet med 

fallstudieföretag K löpte under kortare tid och var avgränsat till vissa kritiska delar i K:s 

verksamhet. Det avgränsade projektet implementerades inom utsatt tidsram, men enligt K var 

lösningen inte helt klar.  

 

Jämför vi med vad Wiktorin, L (2003) säger så ser vi att L använde sig av en evolutionär 

utvecklingsmodell. Efter den första delleveransen har fler delleveranser tillkommit pga att 

kraven har uppdaterats och nya önskemål tillkommit från K:s och A:s sida. Att stycka upp 

projekten i mindre skalor och successivt komma med nya önskemål var något som alla parter 

tyckte var väldigt bra.  

 

Beställarens och/eller användarens krav och förväntningar 

Användare A anser att de allra flesta önskemålen från hans sida infriades av fallstudieföretag 

L, och beskriver projektet som lyckat. Beställare K säger däremot att det är på senare tid som 

systemet börjat fungera på det sätt det var tänkt från början. K tycker i dagsläget att projektet i 

överlag var väldigt lyckat, men säger samtidigt att han gett ett helt annat svar för några 

månader sedan. Spontant tycker K även att en öppen dialog mellan leverantör och kund i 

början av ett utvecklingsarbete är att eftersträva, där leverantören verkligen förbereder kunden 

på att det kommer vara väldigt jobbigt och mer komplext än vad man i nuläget kan förstå.  

 

Andra problem 

Gulliksen, J & Göransson, B (2002) nämner för stora projekt, bristande tid, attitydproblem, 

kommunikationsproblem och kompetensproblem som några vanliga problem som kan uppstå 

vid SU. Enligt vår empiriska undersökning förekom inte attityd- eller kompetensproblem i 

arbetet mellan fallstudieföretag K och L. Projektet upplevdes heller inte som för stort.  

 

Av vår empiriska undersökning visade det sig att det framförallt var kommunikationsproblem 

och bristande tid som uppfattades som jobbigt hos de involverade i projektet. Då VD för K 

hade tagit beslutet att projektet var tvunget att bli färdigt innan julförsäljningen upplevde både 

K och A att det var ett väldigt stressigt projekt. Gulliksen, J & Göransson, B (2002) menar att 
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problem i SU ofta får som följd att fokus på användarna får en sekundär betydelse eller helt 

glöms bort. Denna teori bekräftas av A då han säger att användarfokuseringen under projektet 

var ganska dålig. A hade velat ha mer utbildning i systemet under projektet.  Samtidigt anser 

A att under de omständigheter som rådde hade det inte kunnats göra bättre. Med facit i hand 

menar dock A att det hade bättre skjuta upp projektet efter julförsäljningen för att på så sätt 

minska tidspressen.  

 

Kommunikationsproblem var något som framförallt VD för K upplevde som väldigt 

frustrerande.  Till en början i projektet hade fallstudieföretag en projektledare som skulle 

fungera som en medlare mellan fallstudieföretag L och fallstudieföretag K. VD för K 

upplevde dock att skeva tolkningar lätt uppstod när projektledaren skulle föra information 

vidare. Detta problem är välkänt inom området kommunikation. Ett budskap som förmedlas 

mellan en sändare och en mottagare står enligt Tonnquist, B (2005) inför för en rad 

svårigheter. När ett budskap, som i det här fallet, också förmedlas två gånger 

(fallstudieföretag K till projektledaren och projektledaren till programmerare för L) ökar 

risken för missförstånd. Återkoppling är enligt Tonnquist, B (2005) avsändarens kvitto på att 

sändningen av budskapet lyckats. I projektet mellan fallstudieföretag L och fallstudieföretag 

K skedde ingen direkt återkoppling mellan den ursprungliga sändaren (fallstudieföretag K) 

och den slutgiltiga mottagaren (programmeraren för L).  

 

Detta problem medförde att K och A började gå direkt till den programmerare de visste var 

direkt ansvarig för det aktuella området. VD för fallstudieföretag K upplevde dock vid ett 

flertal tillfällen att programmeraren han pratade med hade dålig koll på vad övriga i projektet 

arbetade med och vad som påverkade den biten som programmeraren var involverad i. Detta 

ledde till missförstånd och frustration hos VD för K. Användare A hos fallstudieföretag K 

upplevde inte samma problem utan var överlag nöjd med fallstudieföretag L:s sätt att arbeta. 

Användare A kände att det var enkelt att veta vem han skulle vända sig till vid olika typer av 

frågor. Som vi nämnt tidigare skriver Tonnquist, B (2005) att det är väldigt viktigt att ha en 

god kommunikation, såväl internt som externt. Situationsanpassningen att K gick direkt till 

programmeraren löste visserligen problemet med att skeva tolkningar lätt kunde uppstå med 

en projektledare ”i mitten”. Vad situationsanpassningen däremot också medförde var att den 

interna kommunikationen inom fallstudieföretag L försämrades. När projektledaren togs bort 

försvann också dennes funktion att samordna och se till att alla i L:s verksamhet styrde åt 

samma håll.  

 

Ur empirin framkommer även ett annat problem som bekräftas både från fallstudieföretag L 

och K sida. VD för fallstudieföretag L anser generellt att kunderna alltför ofta tar för lätt på 

projektet och dess omfattning.  Han menar att kunden bör frigöra personal från sina ordinarie 

arbetsuppgifter för att i sin tur kunna rikta sin fulla uppmärksamhet mot projektet. Detta är 

precis vad Andersen, E & Grude, K & Haug, T (1994) säger om resursplanering i ett projekt.  

 

Det VD för fallstudieföretag L anser att hans egen verksamhet kan förbättra är att ytterligare 

betona komplexiteten och intensiteten som ett IT-projekt allt som oftast innebär. VD för K är 

inne på samma linje och tycker att leverantören i högre grad bör förbereda kunden på att 

projektet kommer vara jobbigare och mer komplext än de kan ana. Han anser att dessa kort 

tidigt bör läggas på bordet från leverantörens sida. Någon teori kring detta har vi inte lyckats 

hitta och får därför ses som en skillnad mellan vår teoretiska och empiriska undersökning.  
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5.3 Hur kan olika angreppssätt avhjälpa de problem som kan uppstå vid 
SU? 

 

XP  

Enligt Carlsson, J & Zangaro, P (2002) och Beck, K (2000) är den grundläggande tanken med 

XP att den ska förse kunden med största möjliga värde på snabbast möjliga sätt. XP 

eftersträvar att ha kunden i fokus och förespråkar att ta sig an förändringar som kan ske. Både 

fallstudieföretag L och fallstudieföretag K ställer sig huvudsakligen positivt till detta snabba 

och föränderliga arbetssätt. För att förse kunden med största möjliga värde på snabbast 

möjliga sätt är XP uppbyggd kring ett antal normer, nämligen kommunikation, enkelhet, 

feedback och mod. Från vår empiriska undersökning ser vi att enkelhet, feedback och mod 

präglade arbetet. Bland annat fick K kontinuerlig feedback från L genom att via inloggning se 

hur långt de olika delarna i systemet var gångna.  

 

Vad gäller normen kommunikation har XP enligt Beck, K (2000) som mål att använda sig av 

så många kommunikationsfrämjande aktiviteter som möjligt. Av empirin framgick att 

fallstudieföretag L använde sig av prototyping och parprogrammering i syfte att främja 

kommunikationen mellan alla involverade i projektet. VD för K ansåg dock att ett av de 

största problemen under projektet var just brister i kommunikationen. K ansåg dels att 

kommunikationen brast mellan honom och fallstudieföretag L och dels att kommunikationen 

brast internt i fallstudieföretag L.  

 

Användarcentrerad systemdesign 

Att ha kunden i fokus är även ett ledord för den användarcentrerade systemdesignen. Enligt 

Gulliksen, J & Göransson, B (2002) är användar- och uppgiftsanalys, scenarier och 

prototyping några exempel på olika sätt eller metoder som hjälpa till att sätta användarna i 

fokus. Fallstudieföretag K hade utformat en kravspecifikation som bestod av olika scenarier 

som de ville att systemet skulle klara av att hantera. Den scenarioliknande kravspecifikationen 

gick sedan fram och tillbaka mellan fallstudieföretag L och fallstudieföretag K för att fånga de 

mest verksamhetskritiska processerna. Olika representanter från K:s sida(lageransvarig, 

ekonomiansvarig, butikspersonal) deltog i detta arbete. Enligt Gulliksen, J & Göransson, B 

(2002) ska en uppgiftsanalys få svar på vilka uppgifter de olika användarna utför och hur 

dessa genomförs. I arbetet mellan fallstudieföretag K och L bestod uppgiftsanalysen mer utav 

att beskriva verksamhetskritiska processer snarare än att kartlägga exakt vilka användare som 

gjorde vad.  

 

Avison, D & Fitzgerald, G (1995) säger att prototyping medför att en kund i ett tidigt skede 

kan komma med värdefulla synpunkter och förslag på ändringar som kan gynna dennes 

framtida användande av systemet, både funktionellt men också rent grafiskt. VD för K 

berättade att de genom hela projektet hade möjlighet att komma med förslag på ändringar vad 

gäller funktionaliteten och det visuella. VD för K upplevde detta som ett positivt arbetssätt 

från fallstudieföretag L:s sida. Användare A var överlag nöjd med standardlösningen och hade 

inget behov av att vilja förändra något i den.  

 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) är evolutionär utveckling en central princip för 

användarcentrerad systemdesign. Med evolutionär utveckling menas att systemet levereras i 

delleveranser och kan efterhand förändras då kraven är oklara eller har uppdaterats. 

Fallstudieföretag L arbetade helt enligt denna utvecklingsmodell. Kraven var ofta oklara och 

L:s förståelse för fallstudieföretag K:s verksamhet växte fram i takt med att systemet 

utvecklades. VD för K anser att en leverantör bör ställa höga krav hos kunden då denne ska 
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formulera sina behov. Han upplevde att han ibland fick fatta väldigt jobbiga beslut under 

projektets gång vars effekter kunde vara okända, både för honom och för fallstudieföretag L.  

 

Vad gäller utbildning är detta något som betonas ganska starkt av Gulliksen, J & Göransson, 

B (2002). Användare bör ges tillgång till utbildning, handböcker och support. 

Fallstudieföretag K fick möjligheten att under de senare delarna av projektet testköra det nya 

systemet mot en kopia på deras gamla databas. Detta gjorde att de i viss mån kunde förbereda 

sig på hur det nya systemet fungerade. Användare A säger dock att han hade önskat att 

testdatabasen hade varit något mer detaljerad då det var svårt att simulera vissa mer 

avancerade moment. Förutom testkörningen av systemet fick nyckelanvändarna från 

fallstudieföretag K en heldag hos fallstudieföretag L där en kortare utbildning i systemet 

gjordes. Användare A upplevde detta som positivt då han fick en bra inblick i hur systemet 

fungerade. Dock hade han något svårt att minnas alla detaljer pga alla de intryck han fick 

under dagen. Nyckelanvändarna fick manualer för hur de grundläggande funktionerna i 

systemet fungerade men supporten från fallstudieföretag L var det som dominerade 

utbildningsprocessen. VD för K var i början inte nöjd med användningen av systemet och 

motiverar detta med bristande kunskap om systemet. Han tycker dock att ju mer de kunnat 

använda systemet ju mer lyckat har projektet i efterhand upplevts. Både användare A och VD 

för K är överens om att mer utbildning hade behövts men tror samtidigt inte att det hade 

kunnat hinnas med under den stora tidspress som präglade projektet. Gulliksen, J & 

Göransson, B (2002) nämner just tidspress som ett av de problem som försvårar 

användarcentreringen i och med att andra saker prioriteras högre.  

 

Sure Step 

Sure Step fokuserar på processerna i kundens verksamhet och är tänkt att fungera som en 

metod och vägledning för VEM som ska göra VAD i VILKEN ORDNING samt vem som är 

ANSVARIG för vad. Sure Step består de traditionella stegen i en utvecklingsmodell men 

föreskrifterna säger att den är anpassningsbar så till vida att steg kan hoppas över eller tas bort 

vid kortare och intensivare projektformer. VD för fallstudieföretag L säger att de vid mindre 

uppdrag helt struntar i utredningsarbetet och är av den allmänna åsikten att 

systemeringsprocessen kan kortas ner betydligt i de allra flesta fall, i alla fall i de mindre 

projekt som hans verksamhet stöter på. VD för K tyckte dock att fallstudieföretag L kunde 

vara lite för handlingsrationella och ta lite väl snabba beslut utan att tillräckligt ha analyserat 

situationen. VD för L säger att han ofta upplever ett motstånd hos kunderna mot att vara 

alltför formell.  

 

Användare A upplevde att det var lätt att veta vem som var ansvarig för vad hos 

fallstudieföretag L samtidigt som VD för K ofta fick känslan av att de anställda hos L inte 

visste vad de övriga i personalen arbetade med, vilket kunde skapa missförstånd och onödig 

frustration. VD för L säger att de stora kraven på snabba leveranser ofta leder till att arbetet 

kan te sig ganska ad hoc-mässigt.  

 

Enligt Sure Step består varje fas i metoden av en milstolpe som ska vara uppnådd innan nästa 

fas kan påbörjas. Enligt fallstudieföretag L:s arbetssätt kunde vissa saker inte utvecklas innan 

tidigare saker fått ett godkännande, tex systemeringen. I övrigt utvecklade de oftast funktioner 

parallellt med varandra för att inte stanna upp ifall en del krånglar.  
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5.4 Hur kan situationsanpassning av metoder bidra till en lyckad 
systemleverans? 

För att öka chanserna för en lyckad systemleverans bör det enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, 

A (1994) läggas ett större fokus på den uppgift som ska lösas, och metoden bör därför 

anpassas till den aktuella situationen. Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) menar att varje 

projekt är unikt och därför ska skall metoden anpassas så att den lämpar sig bäst till det 

aktuella projektet. VD för L anser i likhet med Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) att inget 

projekt är det andra likt och att det därför inte går att hålla sig till en metod. Arbetssättet måste 

enligt honom vara flexibelt, mycket beroende på att kunden ofta vill ha snabba 

affärssystemlösningar.  

 

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) beskriver att situationsanpassning innebär att man bland 

annat kan välja bort och/eller modifiera fördefinierade arbetsmoment i metoden för att på så 

sätt få en bättre lämpad metod. Om metoderna redan från början är flexibla och 

anpassningsbara underlättar detta situationsanpassningen. Fallstudieföretag L använder sig i 

huvudsak av metoderna Sure Step och XP. Dessa metoder verkar enligt vår mening vara 

flexibla metoder. I föreskrifterna för Sure Step står det uttryckligen att man kan hoppa över 

vissa faser vid korta och intensiva projekt.  

 

VD för L säger att deras metoder inte följs till punkt och pricka. Långa systemeringar kostar 

alldeles för mycket pengar för kunden och därför brukar olika anpassningar göras i denna del 

av utvecklingsarbetet. Många kunder har också svårt att specificera vad exakt de vill att 

systemet skall kunna göra. Då nämner VD för L att konceptuell design eller prototyping 

brukar vara ett bra hjälpmedel för sådana kunder. Vid så kallade bråttom-projekt med 

nästintill omöjliga leveranstider är parprogrammering vanligt förekommande, vilket är ett 

arbetssätt som präglar XP-metoden.  

 

Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) poängterar att dokumentation av metodernas 

situationsanpassning är oerhört viktigt. Det finns en risk att situationsanpassa metoder utan att 

dokumentera förändringarna på ett riktigt sätt. Gör man inte det benämner Goldkuhl, G & 

Röstlinger, A (1994) detta som ett metodlöst arbetssätt. VD för L säger att deras ändringar av 

metoder inte dokumenteras. Han säger även att arbetet kan ske ganska ad hoc-mässigt när 

leveranstiden är väldigt kort. VD för K upplevde fallstudieföretag L som aningen för 

handlingsrationella. Ibland tyckte han att fallstudieföretag L tog för snabba beslut utan att 

riktigt analyserat situationen om hur beslutet skulle påverka andra saker.  

5.5 Hur kan bristfälliga systemleveranser undvikas? 

 

 Enligt Wiktorin, L (2003) ska man använda en kravspecifikation enligt en strukturerad 

mall med en tydlig prioritering av kraven. VD för fallstudieföretag L tycker inte att 

kravspecifikationen ska vara för stor och detaljerad pga att kunden ofta har problem att 

formulera sina behov tidigt i projektet. En extern konsult kan underlätta 

identifieringen av de behov som kundens verksamhet har. Den empiriska 

undersökningen visar att leverantören bör i hög grad förbereda kunden på projektets 

omfattning och komplexitet. VD för fallstudieföretag L tycker i enlighet med 

Andersen, E & Grude, K & Haug, T (1994) att personal hos kunden bör frigöras från 

sina ordinarie arbetsuppgifter för att kunna lägga ett större fokus på projektet för att i 

sin tur öka projektets möjligheter till att lyckas.  
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 Kortare och intensivare projekt har enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) och 

empirin större chans att lyckas samtidigt som delleveranser av systemet kan vara att 

föredra. Delleveranserna kan medföra att kunden får en uppfattning om vad de faktiskt 

vill ha och kraven kan förbättras och/eller preciseras.     

 

 Ha ett genomgående stort fokus på användarna vilket enligt Avison, D & Fitzgerald, G 

(1995) och Gulliksen, J & Göransson, B (2002) bla kan uppnås med hjälp av 

prototyping, scenarier och storyboards och evolutionär utveckling där användaren kan 

uppdatera sina behov allt eftersom systemet växer fram. Förutom dessa sätt är 

utbildning en viktig aspekt som inte får glömmas. Får inte användarna tillräcklig 

utbildning i systemet är risken överhängande för att projektet upplevs som misslyckat.  

 

 Enligt Beck, K (2000) för metoden XP är kommunikationsfrämjande aktiviteter så 

som tex parprogrammering och prototyping viktigt. De kommunikationsfrämjande 

aktiviteterna bör fungera så till vida att alla inblandade i projektet vet vad de andra 

arbetar med och kunden ska veta vem han ska vända sig till vid problem eller 

funderingar. God kommunikation mellan alla parter skapar en öppenhet och minskar 

risken för missförstånd och därmed även risken för en bristfällig systemleverans. 

 

 Enligt föreskrifterna för Sure Step ska alla veta VEM som ska göra VAD i VILKEN 

ORDNING samt vem som är ANSVARIG för vad. Denna ansvarsfördelning kan ses 

som kommunikationsfrämjande och underlättar för samtliga parter. För kundens del 

blir det lättare att veta vem som ska kontaktas beroende på vilken typ av fråga som 

uppstått. För leverantörens del blir det lättare att hänvisa kunden och dennes frågor till 

rätt person, men även för leverantörens interna samordning av personal och dess 

arbetsuppgifter.  

 

 Enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) bör en metod anpassas till det aktuella 

projektets situation då varje projekt är unikt. En god och väldokumenterad anpassning 

av angreppssätt för SU kan lättare tillfredställa kundens krav på en snabb leverans av 

väl fungerande affärssystemlösning. Dokumentationen av den gjorda anpassningen gör 

att metoden kan återanvändas eller på snabbare vis, enklare anpassas för liknande 

projekt. Enligt VD för fallstudieföretag L följer de sällan metoder till punkt och pricka 

utan gör ofta situationsanpassningar utefter kundens krav. Dock dokumenteras aldrig 

anpassningarna utan görs i högsta grad ad hoc-mässigt.  
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6. Diskussion 
I detta kapitel redogörs de slutsatser vi dragit utifrån den komparativa analys vi genomfört. I 

syfte att säkra kvalitén i rapporten diskuteras även hur våra valda utvärderingskriterier har 

uppfyllts samt hur generaliserbar vår forskning är. Slutligen belyser vi även några ämnen 

som vi anser intressanta för fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 

6.1.1 Hur kan en kravspecifikation hjälpa till att minska risken för 
bristfälliga systemleveranser? 

 

Enligt Wiktorin, L (2003) bör man använda en strukturerad och formaliserad mall för att 

upprätta en god specifikation över vilka krav och behov en kunds verksamhet har. 

Fallstudieföretag L är inte riktigt av samma åsikt utan vill hellre koncentrera sig på de allra 

mest verksamhetskritiska behoven. VD för fallstudieföretag L menar att kunden sällan vet 

exakt vad de vill ha eller behöver och det är därför onödigt och tidskrävande att göra större 

och detaljerade kravspecifikationer. VD för fallstudieföretag K håller med om att det är bra att 

initialt koncentrera sig på de verksamhetskritiska behoven för att i ett senare ta fram mer 

specifika krav. VD för fallstudieföretag K tyckte samtidigt att det vore bra om leverantören 

satte lite större press på kunden att hårdare specificera vad det är dem egentligen vill ha. Vi 

håller med fallstudieföretagen om att detta är ett bra arbetssätt men vi tror samtidigt att 

tillvägagångssättet gör det svårare att uppskatta hur mycket den slutgiltiga leveransen kommer 

att kosta. Vi är medvetna om att det är svårt att uppskatta hur mycket ett sådant här komplext 

projekt kommer att kosta, men för att minska risken för att kunden ska uppleva ett missnöje 

bör leverantören i större grad koncentrera sig på att tidigt identifiera och prioritera kraven och 

uppskatta kostnaden.  

 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) är ett vanligt förekommande problem inom 

kravidentifiering att beställaren inte inser sin bristande kompetens i området. VD för 

fallstudieföretag L är överens med Gulliksen, J & Göransson, B (2002) och tycker det värsta 

var när kunder kom mer eller mindre oförberedda med en undermålig kravspecifikation. 

Fallstudieföretag K hade initialt i projektet tagit hjälp av en extern konsult vilket av Gulliksen, 

J & Göransson, B (2002) bekräftas som något bra. Vi tror att en extern konsult kan vara bra i 

många avseenden, inte minst vid kravidentifiering då verksamheten kan ses ur ett annat och 

neutralt perspektiv. 

 

VD för fallstudieföretag L tycker att personal hos kunden bör frigöras från sina ordinarie 

arbetsuppgifter för att kunna fokusera mer på utvecklingsprojektet. Andersen, E & Grude, K 

& Haug, T (1994) är av samma åsikt. Vi delar denna åsikt då det troligen skulle kunna 

förbättra och effektivisera identifieringen av kraven och behoven i verksamheten. Risken är 

dock stor att dessa personer redan är ganska upptagna i sin egen verksamhet och således har 

andra arbetsuppgifter som de måste prioritera högre.  

 

6.1.2 Vilka problem kan medföra en bristfällig systemleverans? 

 
VD för fallstudieföretag L tycker att det är bättre att ha mindre och intensivare projekt snarare 

än stora och långdragna då projektet blir mindre komplext och det är lättare att hålla 

motivationen bland de involverade uppe. Gulliksen, J & Göransson, B (2002) diskuterar 
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samma sak och även vi är av åsikten att stora projekt lider en större risk att misslyckas. 

Användare A och VD för K upplevde dock genomgående en stor tidspress och VD för K var 

vid systemleveransen inte helt nöjd med systemet i sin helhet. VD för K är dock medveten om 

att tidspressen inte hade kunnat undvikas med tanke på rådande omständigheter.  

 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) är tidspress en faktor som försvårar en aktiv 

användarmedverkan vilket också bekräftas av användare A och VD för fallstudieföretag K. 

Det som framförallt blev lidande var utbildningen av användarna. Vi tror att det är viktigt med 

en aktiv användarmedverkan genom hela projekttiden men samtidigt förstår vi att det under de 

rådande omständigheterna i samarbetet mellan fallstudieföretag L och K inte hade kunnat 

göras på något annat vis. En vidare spekulation kring detta kan ses i avsnitt 8.4.  

 

Det som framförallt lyftes fram som det största problemet i arbetet mellan fallstudieföretag L 

och K var kommunikationen. Fallstudieföretag L hade en projektledare som skulle fungera 

som en medlare mellan fallstudieföretag K och dem själva. VD för fallstudieföretag L 

upplevde dock ofta att viktig informationen gick förlorad på vägen när projektledaren skulle 

föra vidare VD för K:s synpunkter. Efter en tid började VD för K istället prata direkt med 

programmerarna för att undvika att information gick förlorad men tyvärr uppstod nya 

kommunikationsbrister. VD för K upplevde att de olika programmerarna inte visste vilken 

koppling till andra funktioner som andra personer arbetade med hade. Detta skapade 

missförstånd och förvirring.  

 

Som ett sista problem som VD för fallstudieföretag K nämnde var att projektet blev betydligt 

dyrare än han någonsin hade trott.  

 

Enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) kan också problem med attityd och kompetens 

visa sig i SU-projekt. Enligt vår empiriska undersökning förekom detta inte i arbetet mellan 

fallstudieföretag K och L.  

 

Utefter vår teoretiska och empiriska undersökning är de största problemen som kan orsaka en 

bristfällig systemleverans: 

 

 Kunden är otydlig i kravformuleringen 

 Bristande kompetens hos beställaren vad gäller upprättning av en kravspecifikation 

 Kunden är inte beredd på projektets arbetsbörda och komplexitet. 

 För hög arbetsbelastning för nyckelpersoner i projektet 

 För stora och långdragna projekt 

 Tidspress 

 Bristfällig ansvarsfördelning 

 Dålig kommunikation 

 Bristfällig dokumentation av situationsanpassningar 

 För hög grad av situationsanpassning/uppgiftsfokusering 

 Låg grad av användarmedverkan 

 Användarna har svårt att se nyttan med det nya systemet. 

 Användarna har dålig kunskap i systemet. 
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6.1.3 Hur kan olika angreppssätt avhjälpa de problem som kan uppstå 
vid SU? 

 
Föreskrifter för XP säger att mindre och mer tidsintensiva projektformer är att föredra, vilket 

även VD för fallstudieföretag L håller med om. Tidspressen i arbetet mellan fallstudieföretag 

L och K var ett ganska stort problem. Enligt XP kan detta avhjälpas genom bla så kallad 

parprogrammering där programmerarna kan bolla idéer med varandra och därigenom 

snabbare komma fram till ett resultat. Vi tror att parprogrammering är ett väldigt effektivt 

arbetssätt men att det samtidigt kräver en ganska stor fokusering på användaren och dess 

behov. Med hjälp av prototyper kan användaren och programmeraren få en snabb feedback på 

vad som gjorts, kan göras och vad som behöver göras. En grundtanke med XP är att använda 

sig av så många kommunikationsfrämjande aktiviteter som möjligt för att effektivt kunna 

arbeta snabbt och tidsintensivt. Enligt vår empiriska undersökning har inte denna effektivitet 

riktigt uppnåtts då ständiga kommunikationsproblem nämndes. Vi tror detta kan bero på att 

metoden inte tillämpats fullt ut eftersom VD för fallstudieföretag L säger att de sällan följer 

metoder helt enligt föreskrifterna och oftast arbetar ganska ad hoc-mässigt.  

 

Kommunikationsbristerna som VD för fallstudieföretag K upplevde när han pratade med en 

programmerare som i sin tur inte visste vad en annan programmerare arbetade med, kan 

avhjälpas enligt Sure Step:s föreskrifter (VEM som ska göra VAD i VILKEN ORDNING 

samt vem som är ANSVARIG för vad) för ansvarsfördelning. Precis som tidigare tror vi att 

dessa kommunikationsbrister beror på att fallstudieföretag L rent metodmässigt arbetat alltför 

improviserat och inte lyckats samordna sin personal. Vi tror att en tydlig definition av 

ansvarsrollerna för alla i projektet enligt Sure Step:s föreskrifter kan ge kunden en ökad 

trygghetskänsla, en minskad frustration pga missförstånd och minskade kostnader till följd av 

dubbelarbete. För leverantörens skull kan ansvarsfördelning minska antalet felsteg, öka 

effektiviteten i arbetet och ge ett mer professionellt intryck. Förutom detta tror vi att en 

tydligare ansvarsfördelning kan främja graden av användarmedverkan då kunden och dess 

anställda vet exakt vem de ska kontakta vid olika frågor. 

 

Utifrån empirin har vi sett att fallstudieföretag L använder sig av ett ganska användarcentrerat 

arbetssätt då de ofta jobbar nära och med kunden. Användarcentrerad systemdesign kräver 

enligt Gulliksen, J & Göransson, B (2002) att projekten inte är för stora och komplexa, 

innehåller användarcentrerade metoder och stödjer ett evolutionärt arbetssätt. 

Fallstudieföretag L:s arbetssätt stämmer väl överens med detta. VD för fallstudieföretag L 

förespråkar mindre och mer avgränsade projekt, en hög grad av användarmedverkan i 

utvecklingsarbetet och utvecklar affärssystemlösningar enligt den evolutionära 

utvecklingsmodellen. Vi tror att chansen för att lyckas med ett IT-projekt kan öka avsevärt om 

leverantören på ett strukturerat vis tillämpar användarcentrerad systemdesign. Det är dock 

viktigt att i större utsträckning följa föreskrifterna för angreppssätten vilket vi sett att 

fallstudieföretag L inte gjort i tillräckligt hög grad.  

6.1.4 Hur kan situationsanpassning av metoder bidra till en lyckad 
systemleverans? 

 
Fallstudieföretag L ter sig för oss som väldigt uppgiftsfokuserade i sitt arbete med att utveckla 

affärssystemlösningar. De följer sällan metoder eller angreppssätt exakt efter deras 

föreskrifter utan anpassar sig väldigt mycket efter de krav och behov som den aktuella kunden 

har. Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) säger att en metod bör anpassas till det aktuella 

projektets situation då varje projekt är unikt. För att anpassningen ska bli så effektiv som 
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möjligt bör metodanvändaren ha goda kunskaper om olika metoder och hur de ska användas. 

Situationsanpassningen bör också dokumenteras för att i framtida projekt kunna återanvändas 

eller modifieras för liknande projekt. Agila eller lättrörliga metoder som tex XP lämpar sig väl 

för situationsanpassning då de är väldigt flexibla i sin struktur.  

 

Fallstudieföretag L situationsanpassar enligt oss sitt arbetssätt i ganska stor utsträckning. I 

projektet med fallstudieföretag K verkar fallstudieföretag L ha varit något för 

uppgiftsfokuserade och förbisett många av de föreskrifter som metoderna XP och Sure Step 

innehåller. VD för fallstudieföretag K tyckte att fallstudieföretag L:s arbetssätt ibland kunde 

yttra sig som något ostrukturerat och improviserat. Precis som vi nämnt tidigare så fick VD 

för fallstudieföretag K känslan av att programmerare hos fallstudieföretag L inte visste vad 

andra programmerare arbetade med. Vi tror här att en mer medveten och strukturerad 

situationsanpassning hade varit på sin plats då det hade kunnat bidra till en bättre samordning 

bland fallstudieföretag L:s personal samt minskat VD för fallstudieföretag K:s frustration.  

 

VD för fallstudieföretag L säger att det inte sker någon dokumentering av de 

situationsanpassningar som görs vid olika projekt, oavsett omfattning. Vi håller med VD för 

fallstudieföretag L om att det inte alltid behövs en dokumentering av gjorda 

situationsanpassningar vid mindre projekt men tycker samtidigt att det bör göras vid större. 

Om inte anpassningarna dokumenteras kan detta enligt Goldkuhl, G & Röstlinger, A (1994) 

ses som ett metodlöst arbetssätt. För oss verkar det som att fallstudieföretag har fokuserat så 

mycket på fallstudieföretag K:s krav att metoderna och angreppssätten fått en sekundär 

betydelse i sammanhanget. Vi anser att situationsanpassningen gjordes till en så pass hög grad 

att arbetet kan benämnas som metodlöst.  

 

VD för fallstudieföretag K var initialt inte nöjd med systemleveransen men ändrade gradvis 

sin åsikt ju mer tiden gick. Vi tror att en mer medveten, strukturerad och från tidigare projekt 

dokumenterad situationsanpassning från fallstudieföretag L:s sida hade kunnat bidra till en 

från början mer lyckad systemleverans.  

6.1.5 Hur kan bristfälliga systemleveranser undvikas? 
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 Lösning Effekt 

Problem Leverantör Beställare Leverantör Beställare Användare 

Kunden är otydlig i 

kravformuleringen 

Sätta press på 

kunden att 

hårdare 

specificera vad 

den vill ha. 

 

Leverantören bör 

upprätta en tydlig 

prioritering av 

kraven. 

 Kan få en tydligare 

kravspecifikation vilket 

underlättar tids- och 

kostnadsspecificeringen 

Ökar chansen för att få 

det system som de 

egentligen vill ha inom 

utsatt tid. 

Ingen direkt 

effekt. 

Bristande 

kompetens hos 

beställaren vad 

gäller upprättning av 

en kravspecifikation 

 

Leverantören ska 

fungera som ett 

stöd för 

kravidentifiering 

eller än bättre bör 

en extern konsult 

kallas in.  

 Kan få en tydligare 

kravspecifikation vilket 

underlättar tids- och 

kostnadsspecificeringen 

Får hjälp med 

kravformuleringen och 

ökar chansen för att få 

det system de 

egentligen vill ha. 

Ökar chansen 

för att få sina 

behov i systemet 

uppfyllda 

Kunden är inte 

beredd på projektets 

arbetsbörda och 

komplexitet. 

Leverantören bör 

i stor utsträckning 

förbereda kunden 

på att projektet 

kommer att kräva 

mycket tid och 

engagemang för 

att kunna bli 

lyckat. 

 Kunden är lättare att arbeta 

med då denna är mer fokuserad 

på projektet. 

Beställaren upplever 

projektet som mindre 

påfrestande då denne nu 

är förberedd. 

Ingen direkt 

effekt. 
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 Lösning Effekt 

Problem Leverantör Beställare Leverantör Beställare Användare 

För hög 

arbetsbelastning för 

nyckelpersoner i 

projektet 
 

 Kunden måste till viss 

del kunna frigöra den 

personal som är eller 

ska vara involverade i 

projektet från sina 

ordinarie 

arbetsuppgifter. 

Lättare att arbeta då kundens 

nyckelpersoner är tillgängliga 

och mer fokuserade på 

projektet.  

Ett större fokus och 

engagemang i projektet 

ökar chanserna till en 

lyckad systemleverans.  

 

Ingen direkt 

effekt. 

För stora och 

långdragna projekt 

Håll projekten 

kortare och mer 

avgränsade. 

 Lättare för personal att hålla 

uppe engagemanget. 

Lättare för involverade 

att hålla uppe 

engagemanget. 

Ingen direkt 

effekt.  

Tidspress 

 

Planera projektets 

löptid så att det 

inte krockar med 

arbetsintensiva 

perioder för 

kunden.  

Planera projektets 

löptid så att det inte 

krockar med 

arbetsintensiva 

perioder för kunden. 

Mindre tidspress och minskad 

risk för felsteg. 

Mindre tidspress och 

frustration. 

Ingen direkt 

effekt.  

Bristfällig 

ansvarsfördelning 

 

Dålig 

kommunikation 

Ha en tydligt 

definierad 

ansvarsfördelning 

för alla i 

projektet.  

 Alla vet vem som ska göra vad 

och i vilken ordning 

Lättare att veta vem 

man ska prata med och 

att den man pratar med 

vet vad andra håller på 

med. Mindre 

frustration. 

Ingen direkt 

effekt. 

Skeva tolkningar när 

en projektledare 

fungerar som 

medlare 

Återkoppla och 

bekräfta att rätt 

information nått 

fram 

Återkoppla och 

bekräfta att rätt 

information nått fram 

Nöjdare kunder. Involverade i 

projektet får rätt information 

Involverade i projektet 

får rätt information. 

Mindre frustration 

Ingen direkt 

effekt. 

Bristfällig 

dokumentation av 

situationsanpassning

ar 

 

 

Situationsanpassa 

olika angreppssätt 

efter rådande 

situation och 

dokumentera 

anpassningen.  

 Väldokumenterade 

situationsanpassningar för 

effektiv återanvändning i andra 

projekt 

Leverantörens 

arbetssätt upplevs som 

strukturerat och 

flexibelt efter rådande 

situation.  

Ingen direkt 

effekt. 
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 Lösning Effekt 

Problem Leverantör Beställare Leverantör Beställare Användare 

För hög grad av 

situationsanpassning/u

ppgiftsfokusering 

Arbeta 

uppgiftsfokuserat 

men förbise inte 

viktiga riktlinjer i 

angreppssätten. 

 Arbetet blir mer strukturerat och 

effektivt. 

Leverantörens arbetssätt 

upplevs som strukturerat 

och flexibelt efter rådande 

situation. 

Ingen direkt 

effekt. 

Låg grad av 

användarmedverkan 

 

Fokusera på 

användarnas 

medverkan i 

projektet. 

Fokusera på 

användarnas medverkan 

i projektet. 

Ökar fokus på användarna i 

projektet. 

Får ett mer 

användarvänligt system. 

Användarna 

känner sig 

motiverade att 

använda systemet 

Användarna har svårt 

att se nyttan med det 

nya systemet.  

Utbilda användarna 

kontinuerligt under 

projektets gång. 

Utbilda användarna 

kontinuerligt under 

projektets gång. 

Ingen direkt effekt. Ingen direkt effekt. Användarna kan 

systemet bättre 

och känner sig 

motiverade att 

använda systemet 

Användarna har dålig 

kunskap i systemet. 

Användare bör 

efter 

systemleveransen 

ha tillgång till en 

support vid 

problem eller 

frågor.  

 Nöjdare kunder. Ingen direkt effekt. Minskad 

stressnivå vid 

problem. 
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6.2 Utvärdering av undersökningen 

 

Utifrån de valda utvärderingskriterierna i avsnitt 4.5.4 har vi utvärderat studien för att säkra 

kvaliteten i rapporten. 

 

Perspektivmedvetenhet – Vi har framfört en förståelse för teorin för vårt utvalda 

problemområde utan att delge egna förutfattade meningar. I framställningen av empirin har vi 

i största möjliga mån varit objektiva. Intervjufrågorna för den empiriska undersökningen har 

sammanfattats för att enligt oss täcka de områden som våra forskningsfrågor berör. 

 

Intern logik – Vårt kunskapsbidrag har bla skapats genom att forskningsfrågorna och kapitlet 

för den teoretiska referensramen har genererat intervjufrågor. Svaren på intervjufrågorna har 

sedan lett till att ytterligare teori sammanställts för att öka förståelsen för problemområdet. 

Empirin och teorin har genomgått en komparativ analys där forskningsfrågorna har varit 

utgångspunkter. Forskningsfrågorna återfinns som rubriker i både analysen och slutsatserna 

för att på så sätt få ett tydligt och löpande sammanhang mellan de olika delarna.  

 

Etiskt värde – Intervjupersonerna för fallstudieföretagen har varit anonyma trots att de 

uttryckligen inte hade något önskemål om detta. Vi valde att låta fallstudieföretagen och deras 

representanter vara anonyma pga att vi inte tror att det på något vis påverkar studiens 

trovärdighet. Namn på företag och personer tror vi kan göra att läsaren tappar fokus på det 

som rapporten är avsedd att presentera. Då vi belyser problem som kan uppstå i SU-projekt är 

det enligt vår mening bättre att inte nämna namn då detta eventuellt skulle kunna föra en 

verksamhet i dålig dager.  

 

Struktur – Rapporten har en god struktur med en tydlig kapiteluppdelning. De olika avsnitten 

bygger successivt på förståelsen för problemområdet, forskningsfrågorna och 

tillvägagångssättet för att besvara dem. I avsnitt 1.3 kan en precisering av de vanligaste 

förekommande begreppen ses för att läsaren ska kunna tolka studien på det sätt som är avsett.  

 

Empirisk förankring – Vi har gjort tre intervjuer som representerar tre olika perspektiv; 

leverantör, beställare och användare varvid vi har fått en god empirisk förankring. 

Leverantören har fått svara på frågor gällande deras arbete ur ett mer generellt perspektiv. 

Beställaren och användaren har fått svara på frågor gällande det specifika projekt som de varit 

involverade i tillsammans med leverantören.  

 

Konsistens – Rapporten har en genomgående röd tråd vilket kan ses i hur forskningsfrågorna 

hela tiden präglar rapportens utformning och innehåll.   

 

Innebördsrikedom – Rapporten ger en bred och fyllig bild av problemområdet som läsaren 

kan relatera till sina erfarenheter.  
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6.3 Generaliserbarhet 

Vi anser att vår rapport har en medelhög generaliserbarhet. Studiens målgrupp riktar sig till 

mindre och medelstora företag som utvecklar affärssystemlösningar till mindre och 

medelstora kunder. Vi grundar den medelhöga generaliserbarheten i att vi genomfört den 

empiriska undersökningen ur tre olika perspektiv; leverantör, beställare och användare. 

Leverantören fick svara på mer generella frågor kring framtagandet av affärssystemlösningar 

för deras olika kunder. Beställare fick svara på frågor kring det projekt som de ingått i 

tillsammans med leverantören. Detta tillvägagångssätt tycker vi ökar rapportens 

generaliserbarhet.  

 

Vi vill inte benämna generaliserbarheten som hög då det hade behövts fler intervjuer för att få 

ett större djup i studiens resultat. Det valda problemområdet är väldigt komplext och är som vi 

sagt tidigare avgränsat till att handla om mindre och medelstora företag. Generaliserbarheten 

minskar något då vi inte tror att större företag kan använda sig av vissa av våra slutsatser i 

någon större utsträckning.  

6.4 Spekulationer inför framtiden 

En tanke som har slagit oss efter intervjun med fallstudieföretag K är att företag som planerar 

att införskaffa ett nytt affärssystem bör ta i beaktande vilka perioder som för deras verksamhet 

är väldigt arbetsintensiva. Gör de inte detta riskerar de att uppleva en hög grad av tidspress 

och en bristfällig systemleverans som kräver mycket efterjusteringar och som i sin tur medför 

höga kostnader.  

 

VD för fallstudieföretag tog ganska starkt avstånd från teoretiska metoder då han anser att 

dessa inte fungerar för mindre företag som hans eget. En spekulation från vår sida är om det 

togs fram teori som riktar sig till IT-projekt av en mindre omfattning skulle mindre företag 

lättare kunna ta till sig den. Detta tror vi skulle medföra en ökad andel lyckade IT-projekt då 

de mindre företagen skulle ha mer relevant teori kring utvecklingsarbete som passar deras 

verksamhets storlek. 

 

6.5 Idéer för fortsatt forskning 

Tillsammans med våra forskningsfrågor och valda teoriområden ger svaren från 

respondenternas tre olika perspektiv en ganska bred bild av problemområdet. För att uppnå ett 

ytterligare djup skulle det för framtida forskare vara intressant att titta närmare på 

användarmedverkan och kommunikation inom SU-projekt. Att involvera användare på rätt 

sätt tror vi är en av nyckelfaktorerna till framgång. Bristande kommunikation ter sig för oss 

som ett av de större problemen utifrån vad vi observerat i den empiriska undersökningen. 

Således tycker vi att detta problemområde bör belysas ytterligare.  
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Bilaga 1. Intervju 1 – Leverantör 
 

Allmänt 

1. Vad gör fallstudieföretag L? 

2. Vad är din roll/roller i verksamheten? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Vilka kunder riktar Ni er till? 

5. Vilka typer av system levererar Ni? 

6. Vilken typ av system är det som beställs oftast? 

Tema 1 – Kravspecifikation 

1. Vem/vilka utformar kravspecifikationen när en kund beställer en affärssystemlösning? 

Användarinblandning? 

2. Hur utformas kravspecifikationen? Flera möten? Används standarder? Vilka delar 

ingår? Specificeras tid och kostnad? 

3. Hur dokumenteras kravspecifikationen? 

4. Finns någon prioriteringsordning i de krav som ställs upp? Om nej, ser Ni några 

fördelar med att införa det? 

5. Uppdateras kravspecifikationen under projektets gång?  

6. Utformas kravspecifikationen på samma sätt oavsett projektets omfattning? 

7. Följer ni upp kravspecifikationen efter att ett system levererats? 

8. Om det skulle uppstå en situation då den utsatta tids- och kostnadsplanen riskerar att 

överskridas, påverkar detta kravspecifikationen? I så fall hur? 

9. Upplever Ni några problem avseende kravspecifikationen? Vilka? 

Tema 2 – Situationsanpassning 
1. Vad använder ni för metoder vid utveckling av ett system?  

2. Används metoden enligt föreskrifterna? 

1. Om ja, har ni övervägt att använda andra metoder? 

2. Om nej, vilka ändringar har gjorts och vad är anledningen till dessa? 

3. Om nej, görs det ändringar anpassade för olika projekt? Dokumenteras dessa? 

3. Används samma metod/er vid alla typer av projekt?  

Tema 3 – Hjälpmedel vid SU 
1. Hur hanteras deadlines i ett projekt? Finns det flera? 

1. Om ja, Används någon speciell metod för detta? 

2. Om nej, Har ni funderat på att använda er av någon metod? 

2. Hur levereras systemet? Klump eller delleveranser? 

  



 

 

Tema 4 - Användarinblandning 

1. Finns det någon användarinblandning?  

1. Om ja, hur fungerar den? Kontinuerligt? På vilken plats? Metoder? Prototyper 

eller annat? 

2. Sker det någon utbildning av användarna vid systemleverans/er?  

Utbildning/Manual/support? 

3. Om nej, ser Ni några fördelar med att införa det? 

  



 

 

 

Bilaga 2. Intervju 1 – Beställare 
 

Allmänt 
1. Vad gör fallstudieföretag K? 

2. Vad är din roll/roller i verksamheten? 

3. Hur många anställda har ni? 

4. Varför valde ni att arbeta med fallstudieföretag L? 

5. När upprättades första kontakten med fallstudieföretag L? 

6. Vilket/vilka typ av system har ni köpt av fallstudieföretag L? Har ni köpt något annat? 

Tex tjänster? 

Tema 1 – Kravspecifikation 

1. Vem/vilka identifierade de behov som ni önskade att systemet skulle uppfylla?  

2. Hur dokumenterades behoven/kraven? Hur omfattande? Användes någon 

standardiserad mall? Om ja, Vilka delar ingick? Specificerades tid och kostnad? 

3. Hur upplevde ni fallstudieföretag L som stöd för att identifiera vad ni behövde? 

4. Hur ställde sig fallstudieföretag L till kravspecifikationen? Gjordes ändringar? Om ja, 

vilka? 

5. Fick ni det som ni beställde enligt de initiala önskemålen? Om nej, vad saknades och 

varför? 

6. Upplevde Ni några problem avseende utformningen av kravspecifikationen? Vilka? 

Varför? 

7. Levererades systemet inom den utsatta tids- och kostnadsramen? 

8. Upplevdes det några problem under resans gång? 

9. Upplevdes projektet som lyckat? Om nej, varför? Om ja, varför? 

Tema 2 – Situationsanpassning 
1. Hur upplevde ni fallstudieföretag L:s sätt att arbeta? 

2. Hade eller fick ni någon insikt i hur fallstudieföretag L arbetade i sin verksamhet? 

Tema 3 – Hjälpmedel vid SU 

1. Fanns det en eller flera deadlines i projektet? Om ja, höll fallstudieföretag L dessa? 

Om nej, hade det varit bra att ha en eller flera? 

2. Upplevde ni att fallstudieföretag L hade någon speciell prioriteringsordning av 

utvecklingen av delarna i ert system? Om ja, ge exempel. Hur upplevde ni detta? Om 

nej, hade det varit bra att ha? 

3. Hur såg kontakten mellan Er och fallstudieföretag L ut under projekttiden? Möten, 

workshops, telefon, mail? Vilka deltog i de eventuella mötena eller workshopsen? Hur 

upplevde ni dem? Kunde de gjorts på ett bättre sätt? 

 



 

 

Tema 4 - Användarmedverkan 

1. Medverkade projektgruppen eller era användare något i arbetet med att ta fram 

systemet? Om ja, hur fungerade detta? Kontinuerligt? På vilken plats? Om nej, hade 

det varit bra? På vilket sätt? 

2. Rent konkret, hur gick er medverkan i utvecklingsarbetet till? 

3. Upplevde ni några problem? Vilka? 

4. Sker/skedde det någon utbildning av användarna vid systemleveransen?  

Utbildning/Manual/support? 

5. Hur gick utbildningen till? Vilka deltog? 

6. Hur ser ni på sättet ni utbildades? Kunde det gjorts bättre? 

7. Hur ser supporten eller utbildningen av nya användare ut idag? Finns det problem? 

  



 

 

Bilaga 3. Intervju 1 – Användare 

Allmänt 
1. Vad är din befattning nu och vad var den under arbetet med fallstudieföretag L? 

2. Hur var du inblandad i projektet? 

Tema 1 – Kravspecifikation 
1. Vilka var dina önskemål angående vad systemet skulle klara av att göra?  

2. Hur delgav du önskemålen? Muntligt, lista på papper? Till vem? 

3. Hur upplevde du fallstudieföretag L som stöd för att identifiera vad du behövde? 

4. Ändrades dina önskemål under resans gång? Om ja, hur upplevde du att detta 

mottogs? 

5. Upplevdes det några problem under resans gång? 

6. Upplevdes projektet som lyckat? Om nej, varför? Om ja, varför? 

Tema 2 – Situationsanpassning 
1. Hur upplevde du fallstudieföretag L:s  sätt att arbeta?  

2. Hade eller fick du någon insikt i hur fallstudieföretag L arbetade i sin verksamhet? 

Tema 3 - Användarmedverkan 

1. Rent konkret, hur gick er medverkan i utvecklingsarbetet till? 

2. Hur ser du på fallstudieföretag L:s grad av användarfokusering i projektet? 

3. Upplevde du några problem med tanke på din medverkan i projektet?  Om ja, vilka? 

4. Fick du någon utbildning i hur systemet fungerar? Om ja, i vilken form? Om nej, hade 

du velat ha det? 

5. Hur ser du på sättet du utbildades? Kunde det gjorts bättre? 

6. Hur upplever du supporten/utbildningen idag? Finns det problem? 

7. Hur som användare upplever du systemet då och nu?  
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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 
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och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
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Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
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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, 
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