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Sammanfattning 
 
Många företag har, i dagens ekonomiska samhälle, infört eller tänkt införa 
någon form av beslutsstödjande system, detta främst för att vinna marknads-
andelar från sina konkurrenter. Vid själva utvecklingen av systemet är det av 
stor vikt att beslutsfattaren medverkar ända från iden av systemet till dess att 
systemet tas i bruk. Detta för att man ska få med all information som behövs 
för att fatta ett för företaget så bra beslut som möjligt. 
 
Med denna uppsats vill vi undersöka vad utvecklarna av ett beslutstödjande 
system förhåller sig till beslutsfattarens medverkan i ett utvecklings projekt. I 
vilka utvecklingsfaser utvecklarna vill att beslutsfattarna medverkar, samt 
vilka fördelar respektive nackdelar utvecklarna ser på beslutsfattarnas 
medverkan. 
 
Resultatet av undersökningen blev att utvecklarna vill att beslutsfattarna 
medverkar i början och i slutet av ett utvecklingsprojekt, men att ju mer 
beslutsfattarna medverkar desto bättre acceptans får det slutgiltiga systemet. 
Dennes medverkan beror dock mycket nuförtiden på tid och pengar. 
 
 
 
 



   

Abstract 
 
Many companies have in the economic society of today chosen to introduce or 
think to introduce some form of decision support system, this especially for 
winning market share from their competitors. At the development of the 
system it’s very important that the decision maker participate from the idea of 
the system to its ongoing use. All this because you will get all information that 
needs to decide good decision for the company that’s possible. 
 
With this thesis we want to study what the developers of a decision support 
system keep against the decision maker participation in a developing project. 
In which developing phases the developers wants to have the decision makers 
participation, also which advantage and disadvantage the developer think 
about the participation of the decision makers. 
 
The result of the study showed that the developer wants the decision makers 
participation in the beginning and in the end of a project, but if the decision 
maker participate more the finished system become more accepted. The 
decision makers participation still depends nowadays on time and money.  
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Kapitel 1  Inledning 
 

 

1 Inledning 
 
Ämnet som vi i denna studie avser att granska är beslutsstödsutveckling. 
Projekt för utveckling av beslutsstödjande system stämmer väl överens med 
projekt för traditionell systemutveckling. I båda fallen använder man ofta väl 
strukturerade metoder och modeller för att till slut presentera ett färdigt och 
funktionellt system. För att få ett så accepterat system som möjligt för 
användarna är det viktigt att låta dessa medverka vid utvecklingen. Det finns 
en mängd olika typer av användare av ett system, det vill säga de personer 
som i någon form interagerar med systemet. Fokus i denna studie är att 
undersöka vad beslutsstödsutvecklarna anser om en specifik typ av användare 
och denne är beslutsfattaren. Det vill säga den person som får informationen 
från beslutsstödet och fattar de slutliga besluten.  
 
1.1 Problembakgrund 
 
De flesta företag eller organisationer använder sig idag av någon form av 
datoriserade informationssystem. En återkommande nackdel med dessa är att 
användarna inte alltid kan utnyttja systemen till fullo. För att lösa detta kan 
man fokusera sig på användbarhet vid utformningen av systemen. Därför är 
det viktigt att man tar hjälp av användarmedverkan vid utvecklingen av ett 
system, detta för att få med användarnas tänkta krav och att användarna lätt 
ska kunna hantera det slutgiltiga systemet. Hur ser en systemutvecklare på 
vikten av användbarhet vid utformandet av informationssystem? 
 
Gulliksen, Göransson (2002) menar att IT-utvecklingsprojekt är kända för att 
ofta försenas, fördyras och till och med avbrytas utan uppnått resultat. 
Gulliksen, Göransson (2002) presenterar vidare en amerikansk undersökning 
av sammanlagt 8380 stycken olika IT-projekt på 365 stycken olika IT-företag. 
I den framkom det att det var endast 16,2 % som blev helt lyckade projekt. 
Den framgångsfaktor som kom allra högst upp på listan bland de ”lyckade” 
projekten var effektiv användarmedverkan i utvecklingsarbetet. 
 
Gulliksen, Göransson (2002) menar att inget annat land i världen har kommit 
lika långt som Sverige angående användarinflytande i systemutvecklings-
processen av ett datorbaserat stöd för en arbetsuppgift. De menar även att 
svenska utvecklingsprojekt tämligen är välförsedda i termer av användar-
medverkan i systemutveckling. De har dock kunnat påvisa att användar-
medverkan i utvecklingsprocessen har skett ineffektivt, mållöst och utan att 
användarna egentligen givits möjlighet att medverka med det de är bra på. 
 
Konkurrensen mellan företag har blivit allt hårdare i dagens samhälle. 
Gulliksen, Göransson (2002) säger att mer än hälften av alla IT-satsningar 
företag gör syftar till att skaffa konkurrensfördelar. Detta mynnar ut i att de 
ska försöka vara så hypereffektiva som möjligt i resursanvändningen och fatta 
så bra strategiska, taktiska samt operativa beslut som möjligt. Detta har 
medfört att många företag i dag har valt att införa någon form av 
beslutsstödjande system och genom detta förbättra beslutsfattandet. Marakas 
(2003) säger att beslutsstödjande system är komplexa jämfört med 
traditionella informationssystem. Detta på grund av att de ofta är 
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skräddarsydda för en specifik användare. De utvecklingsmodeller som 
används vid beslutsstödsutveckling utgår i stora drag ifrån sammautvecklings-
modeller som vid utvecklandet av andra datoriserade informationssystem. 
 
Enligt Marakas (2003) är användaren av ett beslutsstödjande system till 
skillnad från många andra datorbaserade informationssystem lika viktig som 
själva systemet. Utan användarens medverkan kan inte ett beslutsstödjande 
system ses som funktionellt eller fullständigt. Marakas (2003) hävdar vidare 
att användaren därför är central genom hela systemets livscykel. Detta medför 
att det är ytterst viktigt att användaren till viss del medverkar genom hela 
utvecklingsprocessen, allt från tanken av beslutsstödet till implementationen 
och användandet av systemet. Sprague, Watson (1996) hävdar också att 
behovet av ledningens, det vill säga beslutsfattarens medverkan är mycket 
viktig. Denne bör medverka i utvecklingen av ett beslutsstödjande system 
ända från den inledande idén till det att systemet tas i bruk. 
 
Användarmedverkan är kärnan i vår problembakgrund. Eftersom Marakas 
(2003) poängterar att användarmedverkan då i form av beslutsfattarens 
medverkan är central genom hela utvecklandet av ett beslutsstödjande system. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka vad utvecklare anser om beslutsfattarens 
medverkan i ett projekt för utveckling av beslutsstödjande system. 
 
1.3 Forskningsfråga 
 
Vi har utifrån problembakgrunden utvecklat en forskningsfråga som vi anser 
vara relevant och intressant att forska om. Vilket lyder enligt följande: 
 
I vilka utvecklingsfaser anser beslutsstödsutvecklaren att beslutsfattarna ska 
medverka? Samt vilka fördelar respektive nackdelar ser utvecklaren på 
beslutsfattarnas medverkan i dessa faser. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer att bedriva vår fallstudie på företag som arbetar med utveckling av 
beslutsstödjande system. Anledningen till denna avgränsning är det faktum att 
användarmedverkan många gånger sker ineffektivt. Vi kommer i vår 
undersökning att avgränsa oss till beslutsstödsutvecklarens syn på besluts-
fattarens medverkan. Vi kommer även att avgränsa oss till att undersöka hur 
utvecklarna av ett beslutsstöd utvecklar ett beslutsstödjande system. Med detta 
menar vi bara utvecklingsprocessen i utvecklingen, det vill säga från idén till 
införandet av systemet och inte några tekniska detaljer. Detta medför att vi 
inte kommer ta upp några tekniska detaljer i vår teoretiska referensram. 
 
Det finns många definitioner av användare av ett beslutstödjande system. Vi 
har avgränsat oss till en specifik användare och denna är slutanvändaren, det 
vill säga den som slutligen betjänas av informationen från informations-
systemet och den person eller grupp av personer som fattar besluten. När vi 
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använder oss av ordet användarna i fortsättningen menar vi alltså 
beslutsfattarna. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet kommer vi att beskriva metoden och det tillvägagångssätt vi 
använt oss av för att kunna genomföra studien. Patel, Davidsson (1995) säger 
att metoden syftar till att läsaren ska få möjlighet att på egen hand bedöma 
resultatens och tolkningarnas rimlighet och generaliserbarhet. Metoden ska 
innehålla eventuellt en beskrivning av individerna, den teknik som används 
för att samla in informationen samt även hur man går tillväga med eventuellt 
bortfall. 
 
2.1 Intervjuer 
 
Yin (1994) menar att det finns många olika sätt att forska på. Dessa sätt är 
fallstudier, experiment, statistiska undersökningar, historiska undersökningar 
samt genom att analysera arkiverad information. De olika sätten är bra 
beroende på vad man ska undersöka, det vill säga om man ska fokusera på 
nutida eller historiska händelser. Vårt problemområde medför att vi ska 
undersöka nutida händelser och då är fallstudie ett utmärkt verktyg. Detta på 
grund av att denna syftar till att undersöka nutida fenomen och där forskaren 
har liten kontroll över händelsen. Därför anser vi att en fallstudie är den 
lämpligaste metoden för oss att använda i denna studie. Yin (1994) säger att 
en fallstudie kännetecknas av att man gör en empirisk undersökning där man 
studerar få fall ur många aspekter. Ett exempel är att man väljer ett företag 
eller bransch och gör en undersökning på djupet. 
 
Yin (1994) säger att det finns två stycken olika forskningsmetoder som kan 
användas vid insamling av information. Dessa två är kvantitativ och kvalitativ 
metod. Kvantitativ metod är formaliserad och strukturerad. Med det menar 
Yin (1994) att metoden präglas av kontroll från forskarens sida. Denna metod 
medför att man får mer statistiska resultat och ett avstånd i förhållande till 
informationskällan. Den kvalitativa metoden har en ytterst liten grad av 
formalisering och metoden har primärt ett förstående syfte. Det vill säga att 
man försöker tolka och förstå den data man får från informationskällan. Vi 
anser att den kvalitativa forskningsmetoden är mest lämplig för oss. Detta med 
anledning av att syftet med vår studie är att undersöka vad utvecklarna anser 
om beslutsfattarens medverkan i utvecklingen av ett beslutsstöd. 
 
Vi kommer att använda oss av det Yin (1994) kallar semistrukturerade 
intervjuer. Med detta menar Yin (1994) fasta frågor med fria svarsalternativ. 
Semistrukturerade intervjuer kommer ursprungligen från kvalitativa metoder. 
Med detta menas att intervjuerna är interpretativa, det vill säga att de är 
tolkningsbara. Genom att vi kommer att intervjua cirka sex stycken olika 
utvecklare anser vi att semistrukturerade intervjuer är lämpligast för vår 
studie. Detta för att det då blir lättare att analysera och få ut ett mönster om 
utvecklarnas åsikter. Den vetenskapliga inriktning vi kommer att tillhöra är 
den hermeneutiska inriktningen. Det vill säga vi kommer att tolka det resultat 
vi uppnår i syfte att få en förståelse i det studerade fallet. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 
Vi kommer att starta denna studie med att läsa teori om vårt problemområde, 
det vill säga generellt om beslutsstödjande system och om utveckling av ett 
beslutsstödssystem. Litteraturen vi tänkt använda tror vi oss kunna finna på 
Luleå tekniska universitets bibliotek. Vi tror även att vi kommer att ha god 
hjälp att finna värdefull information om problemområdet på någon av 
Internets sökmotorer. När vi sedan fått den kunskap från litteraturen vi anser 
tillräcklig ska vi börja sammanställa och konstruera frågor, vilka som senare 
ska användas vid intervjuerna med de olika beslutsstödsutvecklarna.  
 
Vi kommer sträva efter att intervjua utvecklare med olika stor erfarenhet från 
utveckling av beslutsstödjande system. Delvis för att vi anser att utvecklare 
med längre erfarenhet möjligen vill ha mindre av beslutsfattarens medverkan. 
Men även för att få en så rättvisande bild som möjligt på utvecklarnas åsikter 
om beslutsfattarens medverkan. Vi kommer att genomföra intervjuerna på två 
stycken olika företag som utvecklar någon form av beslutsstödssystem. Där 
ska vi sedan försöka få tillgång att intervjua utvecklare både med liten 
erfarenhet men även utvecklare med större erfarenhet. Antalet utvecklare vi 
ska intervjua är cirka fem till sex stycken. Här anser vi inte att antalet företag 
är speciellt viktigt utan det viktiga i studien är själva utvecklaren. Vi har även 
valt två olika företag för vi anser att företagets kultur, systemutvecklings-
policys och erfarenhet kan spela in på hur företagets utvecklare anser om 
beslutfattarens medverkan. Intervjuerna vi sedan kommer att genomföra 
beräknar vi i genomsnitt ta cirka 45-60 minuter. Efter intervjuerna kommer vi 
att göra en sammanställning av svaren med hjälp anteckningar och band-
inspelningar som kommer att användas vid intervjutillfällena. Därefter ska vi 
med hjälp av de sammanställda svaren analysera och komma fram till ett 
resultat och slutsatser som svarar på vår frågeställning och uppfyller vårt 
syfte. 
  
2.3 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet är en annan benämning på tillförlitlighet enligt Patel, Davidsson 
(1995). Med detta menas att om flera forskare undersöker under samma 
förutsättningar ett visst problem eller fenomen ska de komma fram till ett 
liknande resultat. Genom att beslutsstödssystemutveckling är ett relativt nytt 
och inte så utbrett område kan ett stort problem vara att få en god spridning på 
respondenter för att få en rättvisande bild. Här anser vi ändå att vi kommer att 
få en bra spridning på beslutsstödssystemsutvecklare angående deras kunskap 
om olika beslutsstödjande system, samt deras erfarenhet i branschen. Under 
intervjuerna kommer vi att använda oss av bandspelare för att spela in 
intervjuerna samt att vi båda ska föra noggranna anteckningar. Allt detta för 
att försäkra oss om att vi kommer att få med så mycket vi bara kan av värde.  
Med validitet menar Patel, Davidsson (1995) att om man verkligen undersökt 
det man verkligen tänkt undersöka. För att få så god validitet som möjligt 
kommer vi att med omsorg välja ut företag som är väletablerade inom 
branschen. Detta för att försäkra oss om att de har beslutsstödssystems-
utvecklare med god kunskap och goda färdigheter angående utveckling av 
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beslutsstödjande system. Detta medför att vi kommer få våra frågor, som tas 
fram genom att utgå från teorin angående vårt problemområde, besvarade på 
ett så tillförlitligt sätt som möjligt för att sedan kunna besvara vår 
forskningsfråga. För att få högre validitet använder vi oss av enkla frågor som 
inte är märkbart komplicerade att besvara för respektive respondent. Vi anser 
även att frågorna inte heller är så ”känsliga” att utvecklarna inte får besvara 
dessa för sina chefer på respektive företag, utan det är bara för utvecklaren att 
svara på det han eller hon kan.  
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3 Teoretisk Referensram 
 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram vi anser vara relevant för 
studien. Valet grundar vi på utifrån att ha utgått ifrån problembakgrunden, 
syftet och forskningsfrågan. Vi har valt att behandla områdena beslut och 
beslutsprocessen därför att vi vill ge en grundläggande bild av vad ett beslut är 
samt var beslutsfattaren tar hjälp av ett beslutstödjande system för att fatta 
olika beslut. Därefter har områden om beslutsstödssystem, vilka utvecklings-
metoder, vilka användare ett beslutstödssystem har samt ett avsnitt angående 
beslutsfattarens medverkan gjorts. Detta har behandlats därför att sedan kunna 
användas i analysen. Teorin har presenterats i en ordning som resulterar i ett 
”tratt” liknande mönster så att den teori som behandlats sist är kärnan av vad 
som skall svaras på. Källorna som teorin har hämtats från är huvuddelen från 
forskare inom både systemutveckling och beslutstöds-utveckling. 
  
3.1 Beslut 
 
För att kunna lösa olika typer av problem måste någon form av beslut fattas. 
Dessa beslut fattas av en eller flera beslutsfattare. Vad är då ett beslut? Turban 
(2001) exemplifierar typiska aspekter på beslut inom affärslivet, dessa är: 
 

• Beslut/besluten fattas av en person eller en grupp av personer. 
• Det kan finnas hundratals beslutsalternativ. 
• Konsekvenserna av beslut tagna idag kommer ibland inte att uppträda 

förrän i framtiden, det vill säga att det är problematiskt att förutspå 
framtiden. 

• Beslut innebär ibland risker. Olika personer har ibland olika attityder 
mot risker. 

• Intressant för en beslutsfattare är det så kallade ”what if” eller på 
svenska ”vad händer om” scenarier. 

• Experimentering med det verkliga systemet (trial-and-error), kan 
innebära stora ekonomiska förluster. 

• Förändringar i någon form i beslutsfattarens miljö/omgivning kan 
ständigt ske. 
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3.2 Beslutsprocessen 
 
Som tidigare nämnts måste beslut fattas för att problem ska kunna lösas. Det 
finns en mängd olika sätt att göra detta på, ett sätt att göra det på är att ta hjälp 
av olika beslutsprocesser. Marakas (2003) presenterar i boken ”Decision 
support systems in the 21st Century” en generell beslutsmodell (se figur 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implemen-
tering 

 
Besluts-
fattare 

 
Problem- 
definition 

 
Alternativa 
      val 

 
Stimulus 
 

Figur 1: Visar ett exempel på en beslutsprocess enligt Marakas (2003) 
 
Marakas (2003) modell ovan (se figur 1) över beslutsprocessen visar från där 
själva problemet uppstår, till ett val av lösning och dess implementation görs. 
Modellen visar vidare var i beslutsprocessen beslutsfattaren tar hjälp av själva 
beslutsstödssystemet. Alternativa val fasen är hjärtat av beslutsfattarprocessen 
och det ställe där ett beslutsstödjande system är mest användbart. Det är inom 
denna del av processen man selekterar bort möjliga alternativ och väljer ut den 
effektivaste lösning av problemet, detta på grund av att det kan finnas 
hundratals med beslutsalternativ. Det beslutstödjande systemet förser 
beslutsfattaren med information till de olika alternativen så att denne kan ta 
fram bästa möjliga lösning till problemet (Marakas 2003). 
 
3.3 Vad är ett beslutstödjandesystem? 
 
Ett beslutsstödjande system är enligt Turban (2001) ett informationssystem 
som stödjer beslutsfattaren när denne ska fatta beslut i semistrukturerade 
beslutssituationer. Semistrukturerade beslutsituationer är situationer då man 
behöver ta hjälp av både standard lösningsprocedurer och mänskligt omdöme 
(se figur 2). Beslutsstödssystemet ska vara ett hjälpmedel till beslutsfattaren 
och utöka beslutsfattarens beslutsförmåga och inte ersätta hans eller hennes 
omdöme. Turban (2001) menar vidare att ett beslutsstödjande system är 
konstruerat för beslut där omdöme krävs eller till beslut som inte helt och fullt 
kan stödjas med hjälp av algoritmer. 
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Uttrycket beslutsstödjande system började användas i början på 1970-talet och 
har definierats av en mängd viktiga personer inom detta område. En av dessa 
personer är Little (1970) som i början av 1970-talet definierade ett besluts-
stödjande system enligt följande: 
 
”Model-based set of procedures for processing data and judgements to assist 
a manager in his decision making” 
 
Med det menar han en mängd av procedurer för att behandla data och 
omdömen för att stödja en ledare i sitt beslutsfattande. Little (1970) säger 
vidare att för att få ett lyckat beslutsstödssystem måste det vara enkelt, robust, 
lätt att hantera, anpassningsbart och enkelt att kommunicera med. En annan 
definition av ett beslutsstödjande system är av Keen, Morton (1978) som 
definierar ett beslutsstödjande system enligt följande: 
 
”Decision support systems couple the intellectual resources of individuals 
with the capabilities of the computer to improve the quality of decisions. It is a 
computer-based support system for management decision makers who deal 
with semi-structured problems” 
 
Från citatet kan det utläsas att ett beslutsstödjande system ska hjälpa till och 
stödja en beslutsfattare genom att förbättra kvalitén på besluten till semi-
strukturerade problem. Keen, Morton (1978) säger vidare att ett besluts-
stödjande system ska uppnå följande punkter. 
 

• Assistera beslutsfattarna i att ta beslut för att lösa semistrukturerade 
problem 

• Stödja beslutsfattarnas omdömen snarare än att ersätta dem 
• Förbättra beslutsfattarnas kvalitet på besluten snarare än att 

effektivisera dessa 
 
Keen, Mortons (1978) punkter kopplas samman med de tre principerna för ett 
beslutsstödjande systemkoncept, vilka är problemstruktur, beslutsstöd och 
beslutseffektivitet. Det anses svårt att visa att problem är fullständigt 
strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade, merparten av problemen 
är dock semistrukturerade. Med detta menas att ett beslutsstödjande system 
huvudsakligen opererar där de flesta problemen finns. 
 
Ett beslutsstödjande systems uppgift är inte att ersätta beslutsfattaren utan det 
ska utgöra ett stöd för denne för att fatta ett så bra beslut som möjligt. Figur 2 
visar graden av problemstruktur och vilket stöd datorn kan hjälpa till med. 
Figur 2 visar vidare att datorn används till den strukturerade delen av 
problemet medan beslutsfattaren är ansvarig för de ostrukturerade problemen 
och då i form av intuition och omdöme vid beslutsfattandet. 
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                                      Grad av problemstruktur     

 
Figur 2: Visar grader av problemstrukturer enligt Larsson (1998) 
 
Ett beslutsstödjande system är inte till för att fatta besluten så snabbt som 
möjligt, utan huvudmålet är att det ska hjälpa till att fatta bättre beslut. Ett 
beslutsstödjande system hjälper organisationens ledning eller chefer att först 
och främst fatta bra beslut, Marakas (2003) brukar prata om tre nivåer av 
beslut, nämligen strategiska, taktiska och operativa. Beslutsstödssystemet 
kommer in under den taktiska nivån (se figur3), det vill säga beslut som är på 
längre än 1 års sikt. 
 
 
 

     3. 

  2. 

     1.  
 
 

1. Strategisk nivå, lång sikt 
2. Taktisk nivå, > 1 år (BSS) 
3. Operativ nivå, kort sikt 

 
 
 
 
 
Figur 3: Visar olika nivåer inom en organisation enligt Marakas (2003) 
 
3.4 Två typer av beslutsstödjande system 
 
Ett exempel på ett beslutsstödjande system är ett Data Warehouse. Detta är ett 
beslutsstödjande system som har vuxit fram det senaste årtiondet. Data 
Warehouse ses nästan som ett måste hos större företag för att kunna 
konkurrera på marknaden och fatta bra beslut. Vad är då ett Data Warehouse? 
Ett Data Warehouse är en centraliserad databas där data samlas ihop både från 
externa datakällor och interna datakällor. De externa datakällorna, vilka 
motsvarar kommersiella databaser eller satelliter, inhämtas från omvärlden 
och sedan tas om hand och lagras i databasen. De interna datakällorna 
inhämtas från olika mindre databaser på skilda avdelningar inom 
organisationen. Källorna kan innehålla information om människor, processer, 
produkter med mera (Turban 2001). Det finns många definitioner på vad ett 
Data Warehouse är och Inmon (1993) definierar detta som: 
 
”A subject-oriented, integrated, time-variant and non-volatile collection of 
data in support of management’s decision-making process” 
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Fritt översatt till svenska: 
 
”En ämnesorienterad, integrerad, tidsvarierande och stabil samling av data 
för att stödja ledningen i beslusfattarprocessen” 
 
Den höga anskaffningskostnaden för ett Data Warehouse gör att det ofta bara 
är större företag eller organisationer som har resurser för att skaffa sig det. Ett 
alternativ som används av många företag är Data Marts. Data Marts brukar 
definieras som en mindre och billigare variant av ett Data Warehouse. Data 
Marts är designat för speciella affärsenheter eller avdelningar (Turban 2001). 
Det finns därför en mängd fördelar med Data Marts, dessa är enligt nedan: 
 

• Relativt låg kostnad. Ett Data Mart kan införskaffas under 100.000$ 
jämfört med ett Data Warehouse som ofta kostar 1.000.000$ eller mer 

• Det går relativt snabbt att införa det i företaget. Det vill säga 
implementeringstiden är ofta mindre än 90 dagar 

• Data Mart kontrolleras lokalt och inte centralt inom organisationen 
• De innehåller mindre information än Data Warehouse och har då 

följaktligen snabbare svarstid och det blir mer lättförstått och 
lättarbetat 

• Den tillåter affärsenheten att bygga sitt eget beslutsstödjande system 
utan att blanda in någon annan avdelning  

 
3.5 Systemutvecklingsmetoder 
 
Turban (2001) säger att ett beslutsstödjande system oftast är tillverkat för att 
hantera komplexa situationer, det är väldigt få av dem som är standardiserade 
så att man kan finna dem på “hyllan”. Istället är det så att beslutsstöds-
systemen vanligen är skräddarsydda, utvecklade och implementerade för varje 
specifik applikation. För utveckling av dessa system finns det i teorin ett antal 
generella metoder som beslutsstödssystemsutvecklarna vanligen utgår ifrån 
när de skapar sina egna skräddarsydda metoder. Dessa metoder är bland annat 
Livscykelmodellen eller som den också kallas, vattenfallsmodellen och Rapid 
Application Development (RAD), där den sistnämnde stödjer iterationer, det 
vill säga att den är evolutionär. 
 
3.6 Livscykelmodellen 
 
Det finns många traditionella livscykelmodeller för att utveckla olika 
kategorier av informationssystem, däribland beslutsstödjande system. Varje 
modell kan skilja sig beroende på vilket företag man befinner sig på och vilka 
speciella krav som ställs på systemet. Varje livscykel metodologi poängterar 
olika steg och olika sätt att utveckla. Turban (2001) menar att alla olika typer 
av livscykelmodeller som används måste följa specifika riktlinjer och 
processer. Turban (2001) har beskrivit en typ av livscykelmodell där ett behov 
av något slag startar hela processen och ett system är slutresultatet av det hela. 
En traditionell livscykelmodell innehåller enligt Turban (2001) fyra olika 
grundläggande faser som genomgås vid utvecklingen av ett system, dessa 
faser är - planering, analys, design och implementering. För att kunna 
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konstruera ett bra fungerande system måste alla dessa faser genomgås mer 
eller mindre. Varje fas innehåller i sin tur ett antal steg som måste tas i 
beaktning vid utvecklingen. Figur 4 visar Turbans (2001) förslag på en 
traditionell livscykelmodell. 
 
 
 

System 

Implementation 

      Design 

     Analys 

   Planering 

  Behov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Visar en traditionell livscykelmodell enligt Turban (2001) 
 
3.6.1 Planering 
 
I denna fas börjar man att ställa sig frågorna: Varför ska vi bygga systemet? 
Är det ett problem som är i behov att lösas? I denna fas gör man en analys och 
ser om projektet är genomförbart. Frågor angående om det är tekniskt, 
ekonomiskt och organisatoriskt genomförbart får man svar på i denna fas. Om 
projektet blir godkänt skapar projektledaren en projektplan och tar fram 
metoder för att klara projektet. 
 
3.6.2 Analys 
 
Analysfasen är som en journalistintervju. Den frågar och svarar på de viktiga 
frågorna: Vem är användaren? Vad kommer systemet att uträtta? Var och när 
kommer det att sätta igång? Denna fas börjar med att utveckla en analys-
strategi eller en plan för att guida projektet framåt mot det slutliga målet. Samt 
att det är i denna fas kravspecifikationen utvecklas och färdigställs. 
 
3.6.3 Design 
 
Designfasen indikerar hur systemet kommer att fungera angående alla detaljer 
om hårdvaran, mjukvaran, nätverkets struktur och användargränssnitt med 
mera. Man kan med andra ord säga att det är i den här fasen all design av 
systemet sker, som sedan slutligen resulterar i en systemspecifikation. 
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3.6.4 Implementering 
 
I denna fas sammanförs alla delar från designen till ett komplett system. Det 
är här systemet konstrueras, men det innebär inte bara realisering av systemet 
utan även testning och verifiering för att se att systemet fungerar. Det sista 
steget i denna fas är att man inför systemet i den miljö det ska verka. 
 
Turban (2001) menar vidare att när man genomför denna process vid 
utvecklandet finns en mängd olika faktorer som måste gå rätt annars finns 
risken att systemet misslyckas. Några viktiga är att användarnas förväntningar 
måste uppfyllas, användare och ledning måste vara involverade under 
projektets gång. Även finansiären måste vara involverad och kommunikation 
med denna måste vara öppen. Ofta är det ledningen som är både beslutsfattare 
och finansiär. 
 
Enligt Marakas (2003) anses den största fördelen med användning av denna 
metod vid utveckling av ett beslutsstödssystem vara att den ger en nödvändig 
struktur till beslutsstödsutvecklingsprocessen. Han anser vidare att denna 
metod även kan vara en stor nackdel vid utveckling av ett beslutsstödjande 
system. Detta på grund av att kraven på ett beslutsstödjande system ändras 
ofta och snabbt, och livscykelmodellen är kraftigt strukturerad och stel vilket 
försvårar iterationer. Andersen (1994) säger att: ”Det kan förekomma 
iterationer i livscykelmodellen, men de är närmast en konsekvens av att man 
inte är duktig nog. Hade man kunnat tänka genom problemens alla sidor 
efterhand som man ställdes inför dem, hade det inte varit nödvändigt med 
iterationer”. 
 
3.7 Rapid Application Development (RAD) 
 
Den här typen av utvecklingsmetodologi möjliggör att delar av systemet kan 
utvecklas snabbt och att användarna snabbt kan få funktionella system. Rapid 
Application Development (RAD) bygger på den traditionella livscykel-
modellen och den innehåller tre olika typer av metoder - phased development, 
prototyping och throwaway prototyping. Om man granskar dessa tre kan man 
säga att prototyping är den allra vanligaste. Med phased development menas 
att man bryter upp systemet i olika versioner som utvecklas parallellt med 
varandra. Varje version har mer funktionalitet än den föregående versionen, 
detta mynnar så småningom ut till ett färdigt system. Prototyping (se figur 5) 
innehåller de faser som ingår i livscykelmodellen, det vill säga planering, 
analys, design och implementering. Den stora skillnaden är att analys, design 
och implementering sker upprepade gånger. Detta medför att system-
prototyper utvecklas snabbare för att demonstreras till användarna (Turban, 
2001). 
 
Throwaway prototyping liknar både prototyping och den traditionella 
livscykelmodellen. Precis som i livscykelmodellen är analysfasen grundligt 
utförd i denna metod, men designprototyper utvecklas för att man ska förstå 
mer om hela systemet, speciellt när det är svårt att förstå. Ofta är Throwaway 
prototyper utvecklade som pilottester för att lära sig mer om användarnas 
krav. Beslutsstödsutvecklingsprojekt använder sig oftast av prototyping på 
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grund av att flera orsaker och några av dessa är att användare och ledning är 
involverade i varje fas och varje iteration. Iterationerna tillåter användaren att 
vara delaktig i systemdesignen vilket är mycket viktigt för beslutsstödjande 
system. Det är även större chans att implementeringen av systemet blir lyckad 
om man har en mer aktiv användarmedverkan. Genom att användaren är med i 
systemdesignen medför det att både användaren och utvecklaren lär sig mer 
om beslutsfattande, semistrukturerade och komplexa problem. Prototyping 
stödjer även korta intervaller mellan iterationerna och det medför att man får 
snabb feedback. På detta sätt blir utvecklingen av systemet mer effektiv 
(Turban, 2001). 
 
   Behov  
 

Planering 

     Analys 

    Prototyp 

Implementation 

      Design 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Prototyp ej OK 
 

Implementation  
 
 

Prototyp  
 
Figur 5: Visar en modell över prototyping processen enligt Turban (2001) 
 
3.8 BSS Development Process 
 
Även fast det finns många likheter mellan design och konstruktion av ett 
beslutsstödjande system och andra typer av applikationssystem. Så är det de 
semistrukturerade och ostrukturerade problemen som är typiskt för utveckling 
av ett beslutsstödjande system. Det är därför svårt att fånga alla krav och 
funktioner som behöver finnas med. Marakas (2003) har därför identifierat en 
generell process för utveckling av ett beslutsstödjande system, vilken ska 
fånga alla dessa krav och klara alla utmaningar vid utvecklandet. Eftersom 
alla beslutsstödsutvecklingsprojekt är unika behöver man inte alltid genomgå 
alla aktiviteter. Dessa aktiviteter är enligt figur 6. 
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Figur 6: Visar en generell BSS process enligt Marakas (2003) 
 
3.8.1 Problem diagnos 
 
Första steget i denna generaliserade systemutvecklingsprocessen är själva 
problemdiagnosen och i den sker identifiering och igenkännande av 
problemkontexten som är nödvändig för beslutsstödet. 
 
3.8.2 Beslutsstödjande systemobjekt och källor 
 
När man har kartlagt problemkontexten, de specifika objekten och nyckel-
besluten som beslutsstödssystemet ska stödja måste detta beskrivas och 
dokumenteras. Här måste även en granskning av tillgängliga källor göras i 
form av hårdvara, mjukvara, nuvarande teknologi och tillgänglig kunskap. I 
denna fas måste utvecklaren noga identifiera de generella objekten för 
beslutsstödet, dessa objekt ska klart och tydligt klargöra vad beslutsstöds- 
systemet ska klara av, vad beslutsfattaren ska få veta och vilken prestanda 
som karaktäriserar systemet. Utvecklaren måste även bestämma exakt vilken 
roll beslutsstödssystemet förväntas ha utifrån problemkontexten. 
 
 
3.8.3 System analys 
 
Systemanalysen innehåller tre stycken olika delar som resulterar i en 
detaljerad samling krav på vad beslutsstödet ska klara. Dessa delar är: 
Funktionella krav, gränssnittskrav och koordineringskrav. En närmare 
granskning på dessa delar visar att fokus på de funktionella kraven ligger på 
kapaciteten för lagring, svarstider och produktion av den kunskap som är bra 
för problemkontexten. Gränssnittskravet är en mycket viktig fas. Det är i 
denna fas som utvecklaren bestämmer de olika kanalerna och metoderna för 
kommunikationen som gör det möjligt för användaren att kommunicera med 
beslutsstödssystemet. Utvecklaren måste även i denna fas identifiera olika 
frågor som kan tänkas ställas av användaren och därefter anpassa de olika svar 
som det beslutsstödjande systemet ska kunna ge som resultat. I koordinerings-
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fasen måste utvecklaren bestämma koordineringskraven tillsammans med 
beslutsprocessen för att underlätta åtkomsten av relevant information. 
 
3.8.4 System design 
 
I denna fas bestämmer man de specifika fysiska komponenterna, strukturen 
och utvecklingen av plattformen. En av de primära aktiviteterna i denna fas är 
att bestämma de utvecklingsverktyg som man ska ha när man senare 
konstruerar beslutsstödssystemet. När man sedan har valt utvecklingsverktyg 
kan man skapa en design för att undvika känd svaghet associerat till 
plattformen. 
 
3.8.5 System konstruktion 
 
I denna fas använder utvecklaren sig av en sorts iterativ prototyping, detta för 
att åstadkomma förbättringar med hjälp av feedback i form av testning och 
medverkan av användaren. Processen för att hela tiden nå förbättringar 
fortsätter genom hela denna fas och resulterar för det mesta i små förändringar 
i jämförelse med den inledande design specifikationen. Varje iteration av 
prototypen framkallar eventuella nya förslag och önskningar som ännu inte 
tänkts på i designen. 
 
3.8.6 Systemimplementation 
 
Målet med systemimplementationen är att testa, utvärdera och utveckla ett 
funktionellt dugligt och dokumenterat beslutsstödssystem. Denna fas 
innehåller en slutlig fastställning och utvärdering av att beslutsstödssystemet 
möter alla krav som användaren har. En del i denna fas är även att utbilda 
användarna i systemets olika funktioner och systemstrukturen. Användarna 
utbildas också på att kunna underhålla och förbättra systemet efterhand som 
tiden går i den mån som det är möjligt. 
 
3.8.7 Inkrementell bearbetning 
 
Detta är det slutliga steget i hela processen och den går ut på att kontinuerligt 
se över aktiviteterna i de tidigare stegen i syfte att försöka öka beslutsstöds- 
systemets förmåga. Genom hela tiden som en organisations besluts-
stödssystem används tillkommer alltid nya behov och många innovativa 
funktioner utvecklas i syfte att uppfylla de nya behoven. I och med att 
teknologin förändras i vår omgivning allt eftersom tiden går och för att 
uppfylla dessa förändringar och förbättringar av beslutsstödjande systemet 
resulterar det i att utvecklings processen startar om på nytt. 
 
Marakas (2003) säger slutligen att denna generella utvecklingsprocess och 
utveckling i allmänhet av ett beslutsstödjande system är en stark iterativ 
process som kan och ska resultera i ett mycket effektivt stödverktyg för 
organisationers beslutsfattande. 
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3.9 Användare 
 
Begreppet användare är mångtydigt. Vem är egentligen användare av en 
tjänst? Är det den som handlägger ett ärende? Är det kanske chefen? Eller 
kanske rent utav kunden? Enligt Pettersson (1994) definieras användare som 
de aktörer som på olika sätt använder informationssystemet och den 
information som det innehåller. Användare ska heller inte ses som en 
synonym till slutanvändare, utan personer på alla nivåer i verksamheten. 
Kriterierna för att betecknas som användare är att personen använder 
informationen i sitt arbete och därigenom är beroende av systemet.Enligt 
Sundgren (1996) är begreppet användare egentligen alldeles för ”luddigt” eller 
opreciserat för att vara ändamålsenligt, han har istället identifierat det i tre 
stycken olika kategorier: 
 

• Beställarna - de som beslutar om och betalar för 
informationssystemet; systemets beslutsfattare och finansiärer 

 
• Slutanvändarna - de som slutligen betjänas av informationen från 

informationssystemet; systemets ”informationskonsumenter” och 
”kunder” eller ”klienter” 

 
• Brukarna - de som hanterar informationssystemet och förmedlar dess 

tjänster till slutanvändarna; systemets ”operatörer” 
 
Marakas (2003) definierar användaren av ett beslutsstödjande system enligt 
två stycken klassificeringar, den första klassificeringen är att användaren är 
den person som kommunicerar direkt med beslutsstödssystemet. Medan den 
andra klassificeringen av användaren definieras som beslutsfattaren, det vill 
säga den person som tar det slutgiltiga beslutet av det som beslutsstöds-
systemet producerar fram. Sprague, Watson (1996) menar att det verkliga 
användandet av ett beslutsstödjande system kräver färdigheter och kunskap, 
vilka de flesta beslutsfattare inte har. I dessa fall använder de sig av en 
medarbetare som hjälper dem med systemet. Men det finns enstaka fall där 
beslutsfattaren vill arbeta med beslutsstödssystemet personligen. När vi i 
fortsättningen nämner användaren i vår undersökning längre fram menar vi 
om vi tittar enligt Sundgrens (1996) definition både de så kallade beställarna 
men även slutanvändarna. Om vi tittar på Marakas (2003) definition av 
samma begrepp är det beslutsfattaren som i de flesta fall också ofta är högsta 
chef, avdelningschef eller ledningen i företagen i någon form. Det är dessa 
personer som vi i vår undersökning menar som användare, det vill säga 
beslutsfattaren. 
 
Marakas (2003) definierar vidare beslutsfattare i olika klassificeringar som - 
individuell beslutsfattare, gruppbeslutsfattare, teambeslutsfattare, multipla 
beslutsfattare, organisations och metaorganisations beslutsfattare. Den 
individuella beslutsfattaren är den beslutsfattare som ensam fattar de slutliga 
besluten. Gruppbeslutsfattarna är en grupp av medlemmar som fattar beslut 
med en liknande syn på vad som beslutet innebär. Teambeslutsfattarna är en 
kombination av individuella beslutsfattare och gruppbeslutsfattare. Multipla 
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beslutsfattare är ett antal individuella beslutsfattare som vill nå samma mål 
men har olika infallsvinklar på hur det ska lösas. Organisations och meta-
organisations beslutsfattare är en blandning av individuella-, grupp- och team-
beslutsfattare som tillsammans fattar beslut som berör hela organisationen. 
 
3.10 Användarmedverkan 
 
Sprague, Watson (1996) anser att ett beslutsstödjande system är konstruerat 
för att stödja ledningen inom ett företag eller organisation i deras arbete att 
fatta olika beslut. De säger vidare att eftersom ett beslutsstödjande system ofta 
är designat och utvecklat för en specifik beslutsuppgift och för en eller flera 
beslutsfattare. Så är behovet av ledningens medverkan vid utvecklandet av ett 
beslutsstödjande system mycket viktigt. Sprague, Watson (1996) liksom 
Marakas (2003) hävdar att beslutsfattaren ska medverka i utvecklandet av ett 
beslutsstödssystem från dess idé till själva införandet av systemet. Detta för att 
få ett bra system. De flesta beslutsstödssystemen är utvecklade för 
mellanchefer/avdelningschefer eller för toppchefer, det vill säga högsta 
ledningen. Toppchefen kommer ofta med idén till att bygga ett 
beslutsstödjande system, där han eller hon oftast medverkar i kravfångsten 
och sedan i accepterandet av själva systemet. Till skillnad från toppchefen tar 
mellanchefen ofta ledarrollen genom hela utvecklingsprocessen av 
beslutsstödssystemet. Sprague, Watson (1996) hävdar vidare att mer direkt 
medverkan från beslutsfattaren resulterar i högre acceptans ifrån användaren, 
det vill säga beslutsfattaren.  
 
En undersökning har gjorts av Houge, Watson (1983) om beslutsfattarnas 
medverkan i utvecklandet av ett beslutsstödjande system. Denna undersökning 
visar var beslutsfattaren i någon form deltar i ett utvecklingsprojekt. I denna 
undersökning använder de sig av följande faser - idé, informationskrav, 
konstruktion, testning och acceptans. Undersökningen visade hur 
beslutsfattarens medverkan var i dessa faser. Här framkom det att 
beslutsfattaren deltog till 100 % i själva idéfasen, informationkravfångsten, 
det vill säga kravspecifikationen och i den slutliga acceptansen av systemet. 
Medan dennes medverkan i konstruktionen och testningen av systemet inte 
var fullt så stor utan uppgick till cirka 70-80 %. Man kan ändå här skönja att 
någon form av beslutsfattare medverkade genom hela beslutsstödsutvecklings-
projektet.  
  
Gulliksen, Göransson (2002) menar att en stor fördel med att låta användaren 
delta i ett utvecklingsprojekt är att desto mer denna medverkar medför desto 
högre acceptans av det färdiga systemet. Men det är inte alltid bara positivt 
med användarens medverkan, Gulliksen, Göransson (2002) menar att det finns 
en mängd olika nackdelar med dennes medverkan och några av dessa är: 
 

• Attitydproblem – Att vilken attityd systemutvecklare har till 
utvecklingsarbetet påverkar starkt resultatet. Systemutvecklarna blir 
ibland irriterade över användarnas kommentarer om olika saker på 
grund av att de inte är kunniga nog. 
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• Kommunikationsproblem – Bristande förmåga, tid, eller intresse att 
förstå och tolka det respektive olika världar som är en del av de 
människor som ingår i systemutvecklingsarbetet är i botten ett problem 
i kommunikationen mellan människor. Det är ofta skillnader i 
kompetens, livserfarenhet och intresse mellan människor som gör att 
det kan uppstå kommunikationsproblem. 

 
• Terminologiproblem – att kommunicera med begrepp som är bekanta 

för användaren är viktigt för att kunna få dessa engagerade i 
utvecklingsarbetet. Om inte detta görs kan det bli både hämmande för 
utvecklare och användare i kommunikationen. 

 
• Kompetensproblem – de personer (användare) som deltar i ett 

utvecklingsprojekt har sällan kunskap, erfarenheter, speciella förmågor 
eller ens intresse som krävs för att arbeta i projektet.   
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4 Empiri 
 
4.1 Datainsamling 
 
När vi gick ut och skulle samla in information för att kunna slutföra studien, 
vände vi oss till systemutvecklare som arbetar med beslutsstödjande system. 
Vi strävade även efter att intervjua utvecklare med olika stor erfarenhet från 
utveckling av beslutsstödssystem. Detta för att få en så rättvisande bild som 
möjligt på utvecklarnas åsikter om beslutsfattarnas medverkan i ett 
utvecklingsprojekt. Vi har intervjuat fem stycken beslutsstödsutvecklare 
fördelat på tre olika företag. Antalet företag anser vi inte vara speciellt viktigt 
utan det viktiga är att vi får en god spridning på utvecklarna, vilka är fokus i 
vår studie. Vi kontaktade Frontec där vi ville intervjua tre stycken av deras 
utvecklare. Här fick vi intervjua en utvecklare med liten erfarenhet och två 
stycken med större. Genom att det är svårt att definiera var gränsen går mellan 
liten och stor erfarenhet frågade vi vår kontaktperson på företaget om deras 
definition på erfarenhet. Med lite erfarenhet menade företaget utvecklare som 
arbetat med beslutsstödssystemsutveckling mindre än fem år och mellan 1-3 
projekt. Vi valde att utgå från detta företags definition av erfarenhet för att 
företaget hade merparten av de utvecklare vi intervjuade. Sedan kontaktade vi 
Cap Gemini och frågade samma fråga som till Frontec angående antalet 
utvecklare. Här hade företaget endast en utvecklare tillgänglig för intervju och 
denna hade större erfarenhet enligt Frontecs definition. Utvecklaren hänvisade 
oss därför till Föreningssparbanken där han visste att det fanns minst en 
beslutsstödsutvecklare. Vi kontaktade Föreningssparbanken och det var inga 
problem att intervjua utvecklaren som även i detta fall hade större erfarenhet 
enligt Frontecs tidigare definition.  
 
Vi ansåg här att fem olika utvecklare var tillräckligt för att få en bra bild på 
vårt forskningsområde. Vi tog kontakt med företagen relativt tidigt och fick 
bara positiva reaktioner samt klartecken om att komma och intervjua när det 
passade oss i vårt arbete. Det vi tyckte i efterhand var bra var att de olika 
utvecklarna hade varit med och utvecklat olika typer av beslutsstöd. Detta 
anser vi vara bra för att då får vi en bra bild på hur beslutsfattarens medverkan 
generellt ser ut i utvecklandet av ett beslutsstödjande system. När vi sedan 
genomfört alla intervjuerna, som i genomsnitt tog cirka 45-50 minuter, gjordes 
en sammanställning av svaren med hjälp av anteckningar och band-
inspelningar. 
  
För att på ett så lätt och förståeligt sätt som möjligt presentera intervjuerna 
kommer vi att med hjälp av en matris och textvisualisering presentera 
resultaten från de olika intervjuerna. Resultaten kommer vi senare använda 
oss av för att analysera informationen vi samlade in. Vi har även valt att lägga 
bilagor längst bak i studien. Där kommer alla intervjuer visas på ett 
fullständigt sätt för den som vill ha en utförligare presentation av resultatet 
från intervjuerna. Resultatet ska sedan hjälpa oss att få svar på vår 
forskningsfråga, ”I vilka utvecklingsfaser anser beslutsstödsutvecklare att 
beslutsfattarna ska medverka? Samt vilka fördelar respektive nackdelar ser 
utvecklaren på beslutsfattarnas medverkan i dessa faser”.  
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4.2 Databearbetning   
 
Innan vi startade varje intervju klargjorde vi med beslutsstödsutvecklaren 
syftet med studien samt vad vi menade med beslutsfattaren. Detta för att 
klargöra vad vi vill ha ut av studien och för att båda parter skulle diskutera 
och uppfatta beslutsfattaren som samma person och inte någon annan typ av 
användare.  
 
4.2.1 Resultat bakgrund 
 
Vi började intervjuerna med att ställa några frågor angående utvecklarens 
erfarenhet av beslutsstödsutveckling. Vi har i en matris visualiserat de svar vi 
fått angående utvecklarens bakgrund som vi anser är relevant. Matrisen ser ut 
enligt tabell 1: 
 
Tabell 1: Visar svar på utvecklarnas bakgrund 
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Systemutvecklare:       A             B           C               D                E 
Företag                     (Frontec)     (Frontec)   (Frontec) (Cap Gemini)        (FSB)
 
BSSutv. Antal år (ca):       14år             8år           4-5år          10år                  7år 
 
Antal BSSprojekt (ca):      4-6st            5st             2st               5st                 10st 
 

.2.2 Resultat beslutsstödsutvecklingsmetod 

fter att vi hade ställt frågorna om utvecklarens erfarenhet frågade vi varje 
tvecklare vilken metod eller tillvägagångssätt som han eller hon använde sig 
v vid utveckling av beslutsstödjande system. Samt i vilka faser denna metod 
ller tillvägagångssätt är uppdelad. Även frågor i hur stor utsträckning 
tvecklaren deltar i ett projekt ställdes. Det vill säga om denne är med ända 
rån början till slutet i varje projekt, eller om utvecklaren kanske bara deltar en 
iss del eller bara i utvalda eller tilldelade faser. Nedan följer en kortfattad 
resentation på vardera utvecklares svar. 

: A använder sig av livscykelmodellen med vissa iterationer. Denna modell 
r uppdelad i: Planering, analys, design, implementering och uppföljning. A 
ar deltagit i varje projekt i stort sett hela vägen, det vill säga från själva idéen 
ill dess införande i verkligheten. 

: B använder en form av livscykelmodell som är uppdelad enligt följande: 
lanering, analys, design, implementering, där konstruktion och testning 

illkommer i implementeringen. B har medverkat från början till slutet i varje 
rojekt. 

: C använder sig inte av någon speciell modell. Man kan säga att faserna 
om C arbetar efter är kravfångst, konstruktion och testning. C är oftast med 
rån början till slutet av ett beslutsstödsutvecklingsprojekt. 
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D: D har ingen speciell modell som han utgår ifrån utan tar delar från många 
olika modeller. Men D säger att han tangerar kravspecifikationen, analys, 
design och implementering i olika stor grad från projekt till projekt. D har 
medverkat i alla faser i de projekt han deltagit i. 
 
E: E använder heller ingen speciell modell att utgå ifrån utan arbetar mycket 
med SSM (Soft System Methodology) för att få samma syn som beställaren. E 
fångar sedan upp kraven och behoven som uppstår. E kan sedan inte ge svar 
på vilka faser på grund av att han arbetar så olika från projekt till projekt. När 
E arbetade med utveckling av beslutsstödjande system medverkade han 
genom hela projekten, alltså från början till slutet av utvecklingsprojekten. 
 
4.2.3 Resultat beslutsfattarens medverkan 
 
Vi fortsatte intervjuerna med att ställa frågor om vad utvecklarna ansåg om 
beslutsfattarens medverkan i utvecklingen av ett beslutsstödjande system. 
Nedan följer en presentation om vilka fördelar respektive nackdelar varje 
utvecklare anser om beslutsfattarens medverkan. Samt var de anser att 
beslutsfattaren är viktigast respektive minst viktig att ha med i ett projekt. 
Frågor om utvecklarna vill ha med beslutsfattarna mer eller mindre i 
utvecklingen ställdes också. 
 
A: Beslutsfattaren har medverkat mycket i kravfångsten och acceptansen av 
systemet, men även lite i resterande analysdelen och designen. Beslutsfattaren 
har inte medverkat någon gång i implementeringen och testningen. 
 

- Fördelar: A anser att det alltid är bra att ha med beslutsfattaren, ju 
mer desto bättre. Stor fördel att ha med beslutsfattarna i 
kravspecifikationen för att få ut det som de vill ha av systemet. 

- Nackdelar: A säger att det ibland kan vara svårt att förstå 
beslutsfattarna på grund av att man lever i olika världar, det vill säga 
att de har sina termer och vi har våra. 

 
 
B: Beslutsfattaren är med mycket i analysen men bara övergripande i 
kravfångsten, denne är sedan inte med något mer. B har deltagit i ett sällsynt 
projekt där beslutsfattaren medverkat i alla faser. Detta resulterade i ett 
mycket lyckat system. 
 

- Fördelar: B menar att en fördel med beslutsfattarens medverkan är att 
om de medverkar mycket ger det en högre acceptans i slutresultatet. 
Detta medför även att man får ut ”rätt” slutresultat. 

- Nackdelar: B hävdar att om beslutsfattaren är ointresserad och inte 
har kunskap för vissa detaljer, medför detta att det kan hämma det 
fortsatta arbetet. Det kan även vara påfrestande om beslutsfattaren är 
med i kodningen, på grund av att de ifrågasätter det som de inte 
förstår. 

 
C: C kan inte svara på denna fråga på grund av för lite erfarenhet vad gäller 
beslutsfattarens medverkan fasvis i ett projekt. 
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- Fördelar: C menar att ju mer beslutsfattaren medverkar desto bättre 

blir resultatet. Detta medför att man kan ta lärdom av varandra. 
- Nackdelar: C ser inga direkta nackdelar med beslutsfattarens 

medverkan. 
 
D: D upplever att beslutsfattaren bara är med i andra hand genom att denne 
bara får rekommendationer från den ”riktiga” användaren.  
 

- Fördelar: D menar att en fördel är att beslutsfattaren ger klartecken 
om vissa beslutspunkter, det vill säga om projektet ska fortskrida.  

- Nackdelar: D hävdar att en nackdel är om beslutsfattaren inte har 
verksamhetskunskaper. Terminologin kan hämma lite grann, även 
ointresse från beslutsfattaren är en nackdel.  

 
E: E upplever att beslutsfattaren är med ända fram till realiseringen, det vill 
säga att beslutsfattaren är med i planering, analys och lite av design, sen 
behövs denne inget mer i utvecklingen. 
 

- Fördelar: E menar att utan beslutfattarens medverkan blir systemet 
inte bra, det vill säga ju högre medverkan desto högre acceptans. 

- Nackdelar: E säger att en nackdel är om de inte har kompetens. En 
annan nackdel är att beslutsfattaren vill ha klart allt på en gång och det 
kan pressa utvecklaren till att producera något snabbt, vilket kan 
medföra att man som utvecklare missar någon viktig detalj i processen. 

 
Tabell 2 nedan visar en matris över vad varje enskild utvecklare anser var 
beslutsfattarens medverkan är viktigast respektive minst viktig, samt om han 
eller hon vill att beslutsfattaren ska medverka mer eller mindre vid 
utvecklingen. 
 
Tabell 2: Visar tyngdpunkten var beslutsfattaren ska medverka i 
utvecklingen 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemutv.           A             B           C               D                  E 
Företag             (Frontec)     (Frontec)   (Frontec)     (Cap Gemini)      (FSB) 
 
Beslutsfattaren    Kravfångst  Analysen  Kravfångst  Kravfångst       Kravfångst 
Viktigast:                                                  Acceptest   Acceptest         Acceptest 
 
Minst                  Kodning       design-      kodning      kodning            kodning 
Viktig                                      arkitektur 
 
Medverkan:        Mer              Mycket      Mer            Mer                   Mer 
                                                mer 
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5 Analys 
 
I detta avsnitt kommer vi att ta hjälp av de resultat vi fick från intervjuerna, 
vilka vi sedan kommer att analysera och reflektera över. I analysen börjar vi 
med att jämföra de olika utvecklingsmodellerna vi tagit upp i teoriavsnittet. 
Detta för att få dessa modellers faser jämförbara med varandra när vi sedan 
ska använda någon av dessa vid jämförandet av utvecklarnas tillväga-
gångssätt. Efter det kommer vi att göra en mönsteranalys, det vill säga att 
jämföra de olika respondenternas syner med varandra. Därefter kommer en 
jämförelse mellan vår empiri om beslutfattarens medverkan göras med den 
undersökning vi tog upp i teoriavsnittet. Detta för att se hur dessa stämmer 
överens eller avviker med varandra.  
 
5.1 Modelljämförelse 
 
De modeller som tagits upp i teoriavsnittet är i mångt och mycket lika 
varandra. Men hur ser deras faser ut i jämförelse med varandra? 
Livscykelmodellen som anses som basmodell för systemutveckling kan även 
användas vid utveckling av beslutsstödjande system, enligt (Turban 2001). 
Denna är uppdelad i fyra stycken olika faser och dessa är – planering, analys, 
design och implementering. Prototyping som är den vanligaste modellen i 
Rapid Application Development (RAD) är uppdelad i samma faser som 
livscykelmodellen, men där de tre sistnämnda faserna itereras. Marakas 
(2003) beskriver en generell modell (BSS development process) vid 
beslutsstödsutveckling, detta för att få med alla tilltänkta krav som ett 
beslutstödssystem kräver. Marakas (2003) generella modell innehåller sju 
stycken faser jämfört med livscykelmodellens fyra faser. Om dessa faser 
jämförs med livscykelmodellens och prototypingens faser kan det se ut enligt 
tabell 3 nedan: 
 
Tabell 3: Visar en jämförelse mellan den teoretiska referensramens olika 
utvecklingsmodeller 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livscykel/Prototyping  BSS Development Process 
 
1. Planering   1. Problem Diagnos 
       BSS objekt och källor  
    
2. Analys    2. System analys  
 
3. Design   3. System design 
 
 
4. Implementering  4. System konstruktion,  
       System implementering 
       Inkrementell bearbetning 

 
Planeringsfasen och problem diagnosen samt BSS objekt och källor ser vi som 
likvärdiga. Eftersom att det är i dessa faser som ett problem uppstår och 
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eventuellt behöver lösas. Man ska även göra en granskning över tillgängliga 
källor i dessa faser. Analys och systemanalys är likvärdiga på grund av att det 
är i dessa faser som kravspecifikationen arbetas fram. Design och system 
design är även de likvärdiga med varandra, detta på grund av att det är i dessa 
faser fysiska komponenter, nätverkets struktur, användargränssnitt med mera 
fastställs. Implementering i livscykelmodellen ser vi som likvärdig med den 
generella modellens system konstruktion, systemimplementering och 
inkrementella bearbetning. Detta på grund av att realisering, testning, 
utvärdering och verifiering av det färdiga systemet, samt att uppföljning sker 
här. 
 
5.2 Tillvägagångssätt 
 
Vid utvecklandet av ett beslutsstödjande system hävdar Marakas (2003) och 
Turban (2001) att man ska använda sig av någon form av modell att följa, 
exempelvis livscykelmodellen. Men merparten av utvecklarna vi intervjuade 
använder sig inte av någon specifik modell vid utvecklingen av ett beslutsstöd, 
utan mycket är istället sunt förnuft. Det var endast två av de fem utvecklarna 
som utgick ifrån en namngiven modell, och då i form av en iterativ 
livscykelmodell. Av de som inte använde sig av någon specifik modell kan 
man ändå, i alla fallen utom ett, vilken inte kunde svara fullt ut på frågan, 
skönja vissa faser som genomgås. Faserna som utvecklarna talar om kan 
liknas med de modellers faser som togs upp i teoriavsnittet. En 
sammanfattning av helheten visar att faserna i stort är planering, analys 
(kravfångst), design och implementering samt någon form av uppföljning. 
 
 
5.3 Beslutsfattarens medverkan 
 
Beslutsstödsutvecklarna gav en bild på hur beslutsfattarnas medverkan ser ut 
generellt i ett utvecklingsprojekt. Utvecklare C kunde inte svara på frågan på 
grund av för lite erfarenhet. Beslutsfattaren medverkar i de flesta fallen i 
analys där fokus är på kravfångsten och även lite i designfasen. Utvecklare D 
hävdar att beslutsfattarna ofta bara medverkar i andra hand och då får 
rekommendationer från de riktiga användarna, det vill säga ”brukarna” som 
Sundgren (1996) nämner i sin definition av användare. Utvecklare B hade 
medverkat i ett utvecklingsprojekt där beslutsfattaren medverkat aktivt genom 
alla faser, men detta ses enligt utvecklarna som mycket sällsynt. Resultatet av 
projektet blev i detta fall mycket lyckat även om utvecklare B ansåg det 
mycket påfrestande och tidskrävande att ha beslutsfattaren ”hängande över 
axeln” hela tiden.  
  
Utvecklarna var helt eniga om att beslutsfattarna bidrar med mest i 
kravfångsten vilket är en del i analysfasen. Detta på grund av att det är där 
riktlinjerna om vad systemet ska klara av diskuteras och fastställs. Merparten 
anser även att beslutsfattaren bidrar mycket och är oerhört viktig i slutet av 
utvecklingen, det vill säga i någon form av acceptanstest av systemet. Detta 
stämmer inte helt överens med vad Turban (2001) (se sid 14) säger. Han 
menar att det är mycket viktigt att användaren medverkar i systemdesignen, 
detta medför att utvecklaren och användaren lär sig mer om beslutsfattande, 
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semistrukturerade och komplexa problem. Enigheten om var beslutsfattaren 
bidrar med minst det vill säga var denne är minst viktig var även här stor. Där 
fyra av de fem utvecklarna ansåg att kodningen var minst viktig för 
beslutsfattaren, det kan man förstå därför att de ofta vill sitta ner själv och 
programmera. Det är som utvecklare D sa: ”Kodningen ska ju var som en 
svart låda, det vill säga beslutsfattaren behöver inte ha koll vad på som finns 
inuti, utan vad som ska levereras”. Samtidigt säger merparten att de vill ha 
med beslutsfattaren ”runt hörnet” i realiseringsarbetet utifall oklarheter 
framkommer. Detta för att de lätt ska kunna ställa frågor som ska hjälpa 
utvecklaren.   
 
Den stora fördelen utvecklarna anser med beslutsfattarens medverkan är att 
desto mer denne medverkar i alla faser desto bättre och högre acceptans får 
det slutgiltiga beslutsstödssystemet. Eller som utvecklare B säger: ”Ju mer 
man har med beslutsfattaren genom alla faser desto större är chansen att man 
får ut något bra, det vill säga större acceptans för slutresultatet”. Utvecklare 
D som bara deltagit i projekt där beslutsfattaren medverkat i andra hand anser 
att en fördel med beslutsfattarens medverkan är att det är denne som stegvis 
ger klartecken om man ska gå vidare med projektet. Då anser vi att 
beslutsfattaren iklär sig rollen som Sundgren (1996) menar med ”beställaren”, 
det vill säga den person som beslutar om och betalar för informations-
systemet, systemets beslutsfattare och finansiär. Om man tittar på 
beslutsfattaren som han som både är finansiär och den som ska använda 
beslutsstödssystemet för att fatta beslut, anser vi att denne kan iklä sig två 
olika roller. Dessa roller är som tidigare nämnt både som Sundgren (1996) 
menar ”beställaren”, men även ”slutanvändaren” av systemet, det vill säga den 
person som fattar besluten. Det är vanligast att beslutsfattaren är båda dessa 
roller. En annan fördel som utvecklare C nämner är att man kan få en tredje 
bild av systemet när utvecklaren och beslutsfattaren tar lärdom av varandra. 
 
Om man istället ser på nackdelarna som utvecklarna anser med 
beslutsfattarnas medverkan genom faserna. Nämner tre av utvecklarna att de 
flesta beslutsfattarna inte har den verksamhetskompetens som krävs för att 
delta i projektet. Detta kan jämföras med det som Gulliksen, Göransson 
(2002) menar med ”kompetensproblem”. Vidare kan vi urskilja utvecklare 
som nämner Gulliksen, Göranssons (2002) ”terminologiproblem” och 
”kommunikationsproblem” som stora nackdelar vid utvecklingen. Med 
terminologiproblemen menas att man kommunicerar med begrepp som den 
andra parten inte förstår, och med kompetensproblem menas att 
beslutsfattaren sällan har den kunskap, erfarenhet eller intresse som krävs för 
att arbeta i projektet. En annan stor nackdel som utvecklare E nämner med 
beslutsfattarens medverkan och som vi inte kunnat urskilja i teorin, är att 
beslutsfattaren ibland pressar utvecklaren att snabbt få fram ett brukligt 
system. Detta utan att ha någon kunskap om vilka steg i utvecklingen som 
måste genomgås för att få ett komplett system. Detta beror främst på att allting 
handlar om tid och pengar. Denna stress från beslutsfattaren medför att 
utvecklaren missar att beakta saker som är viktigt för att systemet ska klara av 
det som det ska göra. En annan viktig aspekt som vi kunnat urskilja är att 
utvecklare C som endast hade lite erfarenhet av beslutsstödsutveckling inte 
såg någon nackdel utan bara fördelar med beslutsfattarens medverkan. Detta 
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tror vi beror mycket på att någon som har lite erfarenhet vill ha med 
beslutsfattaren så mycket som möjligt, även fast beslutsfattaren ibland inte har 
den kunskap som krävs.     
   
Alla utvecklare är eniga om att när beslutsfattaren medverkar mycket medför 
detta att det slutliga systemet blir bättre. Men desto mer beslutsfattaren 
medverkar desto längre tid tar det att utveckla systemet, och som de flesta 
utvecklare säger: Allt handlar om tid och pengar. Här kan vi se att det är 
viktigt att hitta en balansgång på hur mycket beslutsfattaren ska medverka för 
att få bästa resultatet i förhållande till tid och pengar. Det vi ändå kunnat 
utläsa från intervjuerna är att beslutsfattarna inte medverkar till den grad 
Sprague, Watson (1996) och Marakas (2003) anser att de borde göra. Alla 
utvecklare är mycket eniga om att i de projekt som de har deltagit i skulle vilja 
att beslutsfattaren medverkat mera.  
 
5.4 Jämförelse undersökning 
 
Om man jämför utvecklarnas syn på beslutsfattarens medverkan med 
undersökningen som gjordes av Houge, Watson (1983) (se sid 18), kan man se 
att utvecklarnas syn på beslutsfattarens medverkan stämmer i mångt och 
mycket överens med undersökningens resultat. Men det som skiljer sig är att 
utvecklarna vi intervjuade inte använder sig av beslutsfattaren i själva 
konstruktionsfasen, det vill säga i design och implementeringsfasen. Detta tror 
vi beror mycket på att allt i dagens samhälle handlar om tid, både i form av att 
beslutsfattaren har ett hektiskt arbete och att denne inte alltid hinner delta, 
men även projektets tidsramar spelar in samt pengar. Detta tror vi beaktas mer 
nuförtiden än om man jämför med projekt för 15-20 år sedan. 
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6 Slutsats och diskussion  
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och reflektera över vilka resultat vi fått 
fram ur analysen, samt vilka slutsatser vi har kunnat dra av studien. Slutsatsen 
ska svara på studiens syfte vilket är ”syftet med studien är att undersöka vad 
utvecklare anser om beslutsfattarens medverkan i ett projekt för utveckling av 
beslutsstödjande system”. Den ska även svara på vår forskningsfråga som 
lyder enligt följande ”I vilka utvecklingsfaser anser beslutsstödsutvecklaren 
att beslutsfattarna ska medverka? Samt vilka fördelar respektive nackdelar 
ser utvecklaren på beslutsfattarnas medverkan i dessa faser”. Därefter tas en 
metoddiskussion upp hur metoden gjorts, vad som var bra och vad som kunnat 
göras på ett bättre sätt. Även förslag på fortsatt forskning inom ämnet kommer 
också att presenteras i detta avsnitt.  
 
6.1 Diskussion 
 
Marakas (2003) och Sprague, Watson (1996) anser att beslutsfattarna bör 
medverka vid utvecklingen av ett beslutsstöd ända från idén till själva 
införandet av systemet i organisationen. Efter analys av vårt material kan vi 
konstatera att beslutsstödsutvecklarna vill ha medverkan av beslutsfattarna i 
början och i slutet på ett utvecklingsprojekt. Vad kan då denna skillnad bero 
på? Vi anser att mycket av allt som styr dagens samhälle är pengar, och det 
tror vi spelar in även i ett utvecklingsprojekt. Många av utvecklarna tog upp 
just ”tid och pengar” och allt mer i dagens samhälle styrs av just detta 
fenomen. Vi tror att man måste hitta en balansgång var i processen 
beslutsfattaren ska medverka, både för att få ett så accepterat system som 
möjligt men även att ta hänsyn till kostnadsaspekten. Det vill säga att få ned 
systemet till en rimlig kostnad och ändå vara accepterat av beslutsfattarna. 
Systemet ska senare stödja företaget att generera vinst eftersom att det är ju 
det som i grunden är de flesta företags syften med att skaffa sig ett 
beslutsstödssystem.  
 
En sak vi kunnat urskilja är att alla utvecklare är eniga om att de vill att 
beslutsfattaren medverkar mer än vad dennes medverkan egentligen är i 
verkligheten. Detta beror främst på att alla utvecklingsprojekt som tidigare 
nämnts just handlar om tid och pengar. Det vill säga att utvecklarna har en 
färdig ”deadline” då produkten ska vara färdig för att tas i bruk och en 
ekonomisk aspekt att ta hänsyn till. Därför vill de bara ha med beslutsfattaren 
när han verkligen tillför något. Ett annat skäl till att beslutsfattarens 
medverkan inte är tillräcklig är att denne har sitt eget dagliga arbete att utföra 
och inte alltid har tid till att medverka i utvecklingen.  
 
En sak vi förutspådde angående beslutsfattarens medverkan var att 
erfarenheten med utveckling av beslutsstödjande system skulle ha betydelse i 
hur mycket utvecklaren vill ha med beslutsfattaren. Eftersom vi endast kunde 
intervjua en utvecklare med lite erfarenhet kan vi inte dra några slutsatser 
utifrån det. Men genom att denna utvecklare till skillnad från de fyra andra 
utvecklarna med större erfarenhet bara såg fördelar med beslutsfattarens 
medverkan, tror vi att det i mångt och mycket är så. Detta kan vi styrka med 
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att en av de mer erfarna utvecklarna poängterade att desto mer erfarenhet man 
får som utvecklare desto mindre tar man hjälp av beslutsfattaren. 
    
6.2 Slutsats 
 
I vår undersökning har det påvisats att utvecklarna anser att beslutsfattarna ska 
medverka i början och i slutet av ett utvecklingsprojekt. Utvecklarna anser att 
beslutfattarnas medverkan ska vara hög i planeringsfasen och i analysfasen, då 
i fokus på kravfångsten. Utvecklarna anser vidare att beslutsfattarna ska 
medverka i någon form av acceptanstest, inte den testning som ingår i 
implementeringen utan själva acceptansen av systemet. Utvecklarna anser 
vidare att beslutsfattarna inte behöver delta aktivt i de resterande faserna där 
design och implementering ingår. Men dessa ska finnas tillgängliga ”runt 
hörnet” för frågor om eventuella oklarheter.  
 
De slutsatser angående fördelarna med beslutsfattarens medverkan som 
utvecklarna anser är att desto mer beslutsfattaren medverkar i utvecklings-
faserna. Desto högre acceptans får det slutliga beslutsstödssystemet. En annan 
fördel med beslutsfattarens medverkan är att det är denne som stegvis ger 
klartecken om man ska gå vidare med projektet. En fördel är också att 
utvecklare och beslutsfattare kan ta lärdom av varandra och få en tredje bild 
av systemet. Det vill säga att utvecklaren har sin bild på systemet och 
beslutsfattaren har en annan och om man slår ihop dessa två uppfattningar om 
systemet kan man skapa synergieffekter och få ett mer komplett system. Detta 
medför även att båda parter är nöjda.   
 
Nackdelarna med beslutsfattarens medverkan som utvecklarna anser är att 
beslutsfattaren ibland inte har den kompetens som krävs för att medverka i 
utvecklingsfaserna. Andra nackdelar är att det uppstår ”terminologiproblem” 
och ”kommunikationsproblem” mellan utvecklare och beslutsfattare. Stress 
från beslutsfattaren kan även vara en nackdel. Detta kan medföra att 
beslutsfattaren pressar utvecklaren att snabbt presentera ett funktionellt system 
på grund av tid och pengar. Detta kan medföra att utvecklaren missar några 
viktiga detaljer i utvecklingen. 
 
 
6.3 Metoddiskussion 
 
Syftet med vår undersökning var att med hjälp av en fallstudie undersöka vad 
utvecklare av ett beslutsstöd anser om beslutsfattarens medverkan i ett 
utvecklingsprojekt. Tillvägagångssättet med fallstudie och kvalitativ 
forskningsansats ger en del begränsningar på undersökningens validitet och 
reliabilitet. Reliabilitet är en annan benämning på tillförlitlighet enligt Patel, 
Davidsson (1995). Det vill säga att mätningarna är korrekt gjorda. 
Undersökningarna måste baseras på ett representativt urval av händelser så att 
resultatet inte påverkas av tillfälligheter. Vi menar att urvalet av händelser för 
oss har begränsats i viss mån. Detta på grund av att det inte funnits så många 
systemutvecklingsföretag som utvecklar beslutsstöd på den ort där vi valt att 
göra vår undersökning (se avgränsningar s. 2). Vi anser att vi har fått en högre 
reliabilitet vid intervjutillfällena på grund av att vi båda fört anteckningar samt 
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att vi tagit hjälp av en bandspelare. En sak vi anser hade kunnat höja 
reliabiliteten är att vi möjligen skulle ha sammanställt och analyserat varje 
enskild intervju innan vi påbörjade nästkommande. Detta skedde inte på 
Frontec, för där intervjuade vi alla tre utvecklare efter varandra. En annan 
orsak vi tror kan ha hämmat reliabiliteten är att utvecklarna är från samma ort 
och möjligen kan vara ”stöpta i samma form”, det vill säga att de kan ha 
arbetat tillsammans i något eller några projekt. Med validitet menar Patel, 
Davidsson (1995) att om man verkligen undersökt det man verkligen tänkt 
undersöka. För att förbättra validiteten på undersökningen kanske vi skulle ha 
breddat vår undersökningsgrupp till att även intervjua kunden, det vill säga 
beslutsfattaren.  
 
Så här i efterhand av undersökningen anser vi att vårt val av metod och 
fallstudieteknik har varit passande i avseende på vår forskningsfråga och 
problemområde. De semistrukturerade intervjuer vi använde oss av har gett en 
god insikt i problemområdet. Även genom den diskussion vi haft mellan oss 
och utvecklarna har gett oss en god kunskap i utvecklarnas uppfattning om 
beslutsfattarens medverkan i ett utvecklingsprojekt. Eftersom det var 
utvecklarna vår undersökning fokuserades på anser vi att spridningen på 
utvecklarna blev bättre i och med att vi genom en slump kom i kontakt med 
ett tredje företag, istället för två företag som var planerat till en början. En 
annan aspekt vi anser var mindre lyckad var att vi bara fick tillgång att 
intervjua en utvecklare med liten erfarenhet. I detta fall hade vi hoppats få 
intervjua åtminstone en utvecklare till med liten erfarenhet för att kunna dra 
någon direkt slutsats om erfarenheten verkligen påverkar utvecklarens syn på 
beslutsfattarens medverkan.    
 
6.4 Fortsatt forskning 
 
Det vi fokuserat oss på i denna studie om beslutsstödsutvecklingen täcker 
givetvis inte alla delar inom området. Vi kommer nedan att presentera andra 
aspekter som man kan forska vidare med inom området utveckling av 
beslutsstödjande system. 
 
Ett intressant område man kan undersöka är att se på beslutsfattaren syn på 
medverkan i utveckling av ett beslutsstödjande projekt. Därefter kan man 
jämföra det med denna studie.  
 
Andra aspekter man kan undersöka är huruvida ekonomiska och tidsmässiga 
aspekter påverkas beroende på hur mycket beslutsfattaren medverkar. Det vill 
säga tar projekten så mycket mer tid och blir så mycket dyrare beroende på 
vilken grad av beslutsfattarens medverkan projekten har. 
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Intervjusvar: Anders (Person A) 
 

Utvecklarens bakgrund: 
 

1. Hur många års erfarenhet har du från IT-branschen? Och hur 
länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling? 

 
Jag har jobbat 17 år i branschen och har jobbat med beslutsstödjande 
system större delen av tiden, man kan säga att 80% av tiden åt 
beslutsstödjande system. 

 
2. Hur länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 

företaget? Och har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 
något annat företag? 

 
15,5 år på Frontec, nej jag har inte jobbat med beslutsstödjande system 
på något annat företag. 

 
3. Hur många beslutsstödsutvecklingsprojekt uppskattar du ha 

deltagit i? 
 

a) 1-3 
b) 4-6 
c) 7-10              säger b pga. att jag bara varit med i större projekt. 
d) 11-15 
e) mer än 15 

 
 

Systemutvecklingsmetod 
 

4. Vilka typer av beslutsstödssystem har du varit med och utvecklat? 
 

Jag har varit med och utvecklat olika typer av beslutsstödjandesystem. 
Däribland orderlagersystem, faktureringssystem, lönesystem, 
ekonomisystem åt staten, som vi utvecklade i minidatormiljö. Har 
även jobbat med ledningsinformationssystem för Vattenfall. 

 
5. Använder du dig av något särskilt tillvägagångssätt vid 

utvecklandet av ett beslutsstöd, dvs. någon typ av 
systemutvecklingsmetod? 

 
Det finns alltid en intention från företaget att följa vissa bestämda 
metoder, och i mångt och mycket gör man det. Idag har vi fokus på 
RUP (Rational Unified Process), men har bara använt det i 
kravfångsten. Man kan säga att vi använt oss av livscykelmodellen 
blandat med sunt förnuft. Det förekommer även vissa former av 
iterationer i vattenfallsmodellens faser även om denna anses som 
ganska stelbent. Iterationerna medför att man får ut prototyper till 
kunderna snabbt på grund av att kunden vill se resultat snabbt. Detta 
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medför även att kunden ser att någonting händer och vill fortsätta med 
utvecklingen, därför att tid är pengar. 

 
6. I vilka faser är denna modell uppdelad i? 

 
Modellen är uppdelad i ungefär Planering, analys, design, 
implementation samt någon form av uppföljning. 
 

7. Är du som utvecklare av ett beslutsstöd med i alla dessa faser i 
modellen? 

 
Har varit med i projekt där jag varit med i alla faser mer eller mindre, 
men med fokus på utvecklingsdelen, men genom att många av 
projekten har gått till förvaltning och vidareutveckling är man med 
även när nya krav uppstår. Skulle vi köra RUP (Rational Unified 
Process) till punkt och pricka skulle jag inte vara med i alla delar på 
grund av att där väljer man som utvecklare inriktning och blir bra på 
sitt område. Till exempel är vissa bra på förstudie och andra är bra på 
utvecklingsdelen.  

 
Beslutsfattarnas medverkan i utvecklingen 

  
8. Hur ser beslutsfattarnas medverkan ut under ett beslutstöds-

utvecklingsprojekt, om man tittar fasvis? 
 

I de projekt jag deltagit i har de varit med mest i kravfångstdelen men 
även lite i analys och designdelen. De är bara med i själva 
visualiseringen av utseendet och ej i själva kodningen, 
implementationen och en viss del av testningen struntar de ofta  
också i. Men någon sorts acceptanstest måste han vara med i. Jag har 
inte varit med i något projekt där beslutsfattarna deltagit i varje fas. 

 
9. Vilka fördelar anser du det vara med beslutsfattarnas medverkan 

inom varje fas? 
 

Det är alltid bra att ha med beslutsfattaren, ju mer desto bättre. Det 
skulle aldrig gå att genomföra projektet utan denne. Det är ett måste, 
ett krav att de är med. Är de inte med i början, det vill säga i 
kravspecifikationen så uppnår den slutliga produkten inte det som 
beslutsfattaren förväntat sig. Det är alltid svårt att försöka få 
beslutsfattaren att förstå hur viktig han eller hon är. Jag skulle vilja 
säga att deras närvaro bör vara 100 % i början av arbetet för att få med 
det som de vill ha ut av beslutsstödssystemet. 
(Det är svårt att få med beslutsfattaren till 100 % för att de har sitt eget 
arbete att sköta. De vill bara ha ett system som hjälper dem.)  
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10. Vilka nackdelar anser du det vara med beslutsfattarnas 
medverkan inom varje fas? 

 
Eftersom de inte är med så mycket i implementeringen och testningen 
finns det inga direkta nackdelar som jag kan säga där, men där de är 
med kan det ibland var svårt att förstå dem genom att man lever i olika 
världar, det vill säga att de arbetar inom sin bransch, med deras termer 
och vice versa. Men det är vårat ansvar som produktutvecklare att se 
till att vi förstår varandra. Finns inga andra speciella nackdelar 
eftersom att han är så viktig. 

 
11. Var anser du det viktigast att ha med beslutsfattarnas medverkan 

vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker du det? 
 

Det är absolut viktigast att ha med beslutsfattarna i de första delarna av 
RUP (Rational Unified Process) och vattenfallsmodellen, det vill säga 
i kravfångsten. 

 
12. Var anser du det är minst viktigt att ha med beslutsfattarnas 

medverkan vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker 
du det? 

 
Jag anser att minst viktigt att ha med beslutsfattaren är i 
implementationen (kodningen) på grund av att denne inte fyller någon 
direkt funktion i själva kodningen.  

      
13. Skulle du vilja att beslutsfattaren medverkar mer eller mindre i de 

beslutsstödsutvecklingsprojekt du varit delaktig i? Och varför? 
 

Man kan säga att de aldrig har varit med för mycket, skulle önska att 
de deltar mer än vad de gör för att få ett så bra beslutsstödssystem som 
möjligt. 

 
14. Har du deltagit i utveckling av beslutsstöd där beslutsfattarna 

varit med mycket respektive lite? Och vilket av dessa föredrar du? 
Och varför? 

 
Jag kan inte peka på något konkret där de har varit med mycket eller 
lite, men jag föredrar hög beslutsfattarmedverkan. 
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Intervjusvar: Ewa (Person B) 
  

Utvecklarens bakgrund: 
 

1. Hur många års erfarenhet har du från IT-branschen? Och hur 
länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling? 

 
Jag har 14 års erfarenhet från branschen varav 8 år med 
beslutsstödjandesystem. Sedan 1996 jobbar jag med Data Warehouse-
projekt. 
 

2. Hur länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 
företaget? Och har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 
något annat företag? 

 
Sedan 1996 har jag jobbat på Frontec, har även jobbat med 
beslutsstödjandesystem inom teliakoncernen. 

 
3. Hur många beslutsstödsutvecklingsprojekt uppskattar du ha 

deltagit i? 
 

a. 1-3 
b. 4-6 
c. 7-10                             b har varit med i 5 stycken projekt. 
d. 11-15 
e. mer än 15 

 
 

Systemutvecklingsmetod 
 

4. Vilka typer av beslutsstödssystem har du varit med och utvecklat? 
 

Huvuddelen har jag varit med och utvecklat Data Warehouse. Har 
även varit med i standardutvecklingsprojekt åt Erisoft, vilka kanske ej 
kan ses som Data Warehouse. 

 
5. Använder du dig av något särskilt tillvägagångssätt vid 

utvecklandet av ett beslutsstöd, dvs. någon typ av system-
utvecklingsmetod? 

 
Egentligen så använder jag mig av en form av livscykelmodell. Jag har 
även varit med i ett litet projekt där vi använder delar av RUP 
(Rational Unified Process), det vill säga projektstarten är RUP i form 
av kravfångsten och designen, när man sedan kommer till själva 
utvecklingen då blir det livscykelmodellen. 
 

6. I vilka faser är denna modell uppdelad i? 
 
Denna är uppdelad i planering, analys, design och implementering där 
exempel konstruktion och testning kommer in under olika faser. 
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7. Är du som utvecklare av ett beslutsstöd med i alla dessa faser i 

modellen? 
 

Ja, en av de stora fördelarna är att vi får medverka hela tiden. Vi är 
ofta med och tar fram underlagen om ”det här” ska realiseras eller inte. 
Genom att vi får medverka oftast hela tiden minimeras risken med att 
tappa information med mera vid överlämningen. 

 
Beslutsfattarnas medverkan i utvecklingen 

  
8. Hur ser beslutsfattarnas medverkan ut under ett beslutstöds-

utvecklingsprojekt, om man tittar fasvis? 
 

För liten medverkan skulle jag vilja säga. Jag upplever att många av 
sakerna som ska göras kommer från systemutvecklingsavdelningarna 
som kommer med idéer. Detta beror på att beslutsfattarna inte har den 
tid som skulle behövas för att medverka på grund av att de har även 
sitt dagliga arbete. Ett sätt som jag har varit med och använt mig av är 
net-meeting på grund av att det i många fall kan vara många 
beslutsfattare med i ett projekt. Vilket gör att detta underlättar på 
grund av att beslutsfattarens kalender ofta är fullbokad, då är detta ett 
bra sätt. Det här kan medföra att de blir mer medvetna om systemets 
kapacitet men även att de känner sig mer delaktig i utvecklingen. 
Beslutsfattarna är med mer övergripande i kravfångsten genom att 
beskriva vad de vill få ut av systemet, inte hur man får ut det. Jag anser 
att beslutsfattaren är med mest i analysen där kravfångsten är en del, 
men även i en del av planeringen. Om man lyckas att få med 
beslutsfattaren i kodningen är chansen att man får ett lyckat system 
större. 

 
9. Vilka fördelar anser du det vara med beslutsfattarnas medverkan 

inom varje fas? 
 

Om man har med dessa genom alla faser är chansen större att man får 
ut något bra, det vill säga större acceptans för slutresultatet, man har 
även större chans att få ut ”rätt” slutresultat. 

            
10. Vilka nackdelar anser du det vara med beslutsfattarnas 

medverkan inom varje fas? 
 

När man sätter igång ett projekt hamnar man ofta i detaljer som 
beslutsfattarna inte är intresserade av eller ej har kunskap om. Detta 
hämmar alltså det fortsatta arbetet litegrann, för man vill få en sorts 
acceptans. Jag har erfarenhet av ett projekt där beslutsfattaren ville 
medverka och tycka till genom hela utvecklingen, inklusive 
kodningen. I denna del var beslutsfattaren mycket frågvis, detta 
medförde att det tog lång tid och det var även oerhört påfrestande att 
alltid ha någon ”över axeln”. Detta ledde dock till ett ”jättelyckat” 
system på grund av den höga beslutsfattarmedverkan. 
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11. Var anser du det viktigast att ha med beslutsfattarnas medverkan 

vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker du det? 
 

Det är viktigast att beslutsfattaren är med i analysen. Det spelar ingen 
roll hur bra man gör allt efter denna fas om starten är fel. I analysen 
läggs mycket vad är det för problem jag ska lösa och även de stora 
riktlinjerna för ”hur” ska vi lösa det. Om analysen spricker kommer 
man ej att få någon acceptans av systemet. 

 
12. Var anser du det är minst viktigt att ha med beslutsfattarnas 

medverkan vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker 
du det? 

 
Om man skulle dela upp designstegen i någon slags design-
konstruktion eller designarkitektur anser jag det minst viktigt med 
beslutsfattarnas medverkan här. På grund av att här är utvecklarna så 
duktiga på att lösa detta på egenhand. (Ewa anser att beslutsfattarna 
kan medverka i kodningen på grund av att ha dessa som stöd med 
småfrågor med mera.)   

        
 

13. Skulle du vilja att beslutsfattaren medverkar mer eller mindre i de 
beslutsstödsutvecklingsprojekt du varit delaktig i? Och varför? 

 
Mycket mer skulle jag vilja att beslutsfattarna deltog. Jag har deltagit i 
ett projekt där beslutsfattarens medverkan var i stort sett obefintlig. 
Fortfarande idag vet inte beslutsfattarna hur de ska tolka och använda 
det resultat och siffror systemet genererar. 

 
14. Har du deltagit i utveckling av beslutsstöd där beslutsfattarna 

varit med mycket respektive lite? Och vilket av dessa föredrar du? 
Och varför? 

 
Jag föredrar att beslutsfattarna medverkar mycket på grund av att i 
projektet ovan var beslutsfattarens medverkan i det närmaste 
obefintlig, vilket medförde att vi inte visste hur systemet skulle se ut 
och vi fick prova oss fram. 
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Intervjusvar: Maria (Person C) 
 

Utvecklarens bakgrund: 
 

1. Hur många års erfarenhet har du från IT-branschen? Och hur 
länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling? 

 
Jag har 9 års erfarenhet från branschen och har arbetat med 
beslutsstödjande system cirka 4-5 år. 

 
2. Hur länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 

företaget? Och har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 
något annat företag? 

 
Jag har arbetat med beslutsstödjande system på Telia Data, nuvarande 
Cap Gemini, mellan år 96-99. Sedan har jag arbetat på Frontec, där jag 
nu arbetat i 1 år med beslutsstödjande system. 

 
3. Hur många beslutsstödsutvecklingsprojekt uppskattar du ha 

deltagit i? 
 

a. 1-3  a, har jobbat i 2 stycken projekt. 
b. 4-6 
c. 7-10                             
d. 11-15 
e. mer än 15 

 
 

Systemutvecklingsmetod 
 

4. Vilka typer av beslutsstödssystem har du varit med och utvecklat? 
 

Jag har varit med och utvecklat Data Warehouse och Data Marts. 
 

5. Använder du dig av något särskilt tillvägagångssätt vid 
utvecklandet av ett beslutsstöd, dvs. någon typ av system-
utvecklingsmetod? 
 
Nej, jag använder ingen speciell teknik eller metod men jag gör ändå 
någon slags kravanalys, ett utkast eller någon idé och sen stämmer 
man av det med beställaren och bollar lite idéer fram och tillbaka. När 
man sedan vet vad man är ute efter börjar man med själva 
konstruktionen. Man kan säga att man hela tiden itererar med 
beslutsfattaren. Det är en typ av prototyping. 

 
6. I vilka faser är denna modell uppdelad i? 

 
Man kan säga att de faser som jag jobbar efter är kravfångst, 
konstruktion och testning. 
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7. Är du som utvecklare av ett beslutsstöd med i alla dessa faser i 
modellen? 
 
Oftast är jag med från början till slutet. Detta beror till stor del på att 
man hela tiden får förändringar av beställaren vilket medför att man 
får börja om från början. 

 
Beslutsfattarnas medverkan i utvecklingen 

  
8. Hur ser beslutsfattarnas medverkan ut under ett beslutstöds-

utvecklingsprojekt, om man tittar fasvis? 
 

Det är oftast olika. Jag har varit med i ett projekt där de har deltagit 
mycket respektive lite. Kan inte direkt säga hur medverkan ser ut 
fasvis för att jag inte har så stor erfarenhet av det. 
  

 
9. Vilka fördelar anser du det vara med beslutsfattarnas medverkan 

inom varje fas? 
 

Det är svårt att säga någon direkt fördel i varje fas men om man ser 
generellt är en stor fördel med beslutsfattarnas medverkan att man hela 
tiden vet vad det är som man vill ha och de vet vad de kommer att få. 
Det vill säga vi kan ge en stor kundnytta åt kunden. En annan fördel är 
att man kan få en bild av beställaren som inte stämmer med ens egen 
och på så sätt kan man få en tredje bättre bild av hur systemet ska se 
ut, det vill säga man tar lärdom av varandra. 

 
10. Vilka nackdelar anser du det vara med beslutsfattarnas 

medverkan inom varje fas? 
 

Jag ser inga direkta nackdelar med beslutsfattarens medverkan. Jag ser 
bara positiva saker med de beslutsfattare jag arbetat med. Jag ser som 
sagt bara fördelar. 

 
11. Var anser du det viktigast att ha med beslutsfattarnas medverkan 

vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker du det? 
 

Jag tycker att det är viktigast att ha med beslutsfattarna vid 
kravfångsten och acceptanstestet. Främst vid kravfångsten men även 
acceptanstestet för dessa hör ihop. 

 
 

12. Var anser du det är minst viktigt att ha med beslutsfattarnas 
medverkan vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker 
du det? 

 
Det är när man sitter och kodar. Där anser jag att beslutsfattaren inte 
gör någon direkt nytta.  
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13. Skulle du vilja att beslutsfattaren medverkar mer eller mindre i de 
beslutsstödsutvecklingsprojekt du varit delaktig i? Och varför? 

 
Genom att jag har varit med i ett projekt där beslutsfattaren deltagit 
mycket och i ett där denna har deltagit lite föredrar jag hög medverkan 
från beslutsfattaren, för då behöver man inte gissa sig fram hela tiden. 
Det är alltid bra att ha någon att bolla idéer med. 

 
14. Har du deltagit i utveckling av beslutsstöd där beslutsfattarna 

varit med mycket respektive lite? Och vilket av dessa föredrar du? 
Och varför? 

 
Som sagt har jag varit med i båda och jag föredrar definitivt mycket 
medverkan från beslutsfattaren. Detta på grund av att det i slutändan 
ger högre acceptans från kunden. 
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Intervjusvar: Håkan (person D) 
 

Utvecklarens bakgrund: 
 

1. Hur många års erfarenhet har du från IT-branschen? Och hur 
länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling? 

 
Jag har erfarenhet från IT-branschen sedan 1988, det vill säga cirka 15 
år. Har arbetat med beslutsstödjande system sedan 1993, alltså i cirka 
10 år, men har tillfälligt hoppat av. 

 
2. Hur länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 

företaget? Och har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 
något annat företag? 

 
Jag har arbetat på gamla Telia som är uppköpt av nuvarande Cap 
Gemini under min tid som beslutsstödsutvecklare. 

 
3. Hur många beslutsstödsutvecklingsprojekt uppskattar du ha 

deltagit i? 
 

a. 1-3   
b. 4-6  b, Har varit med i cirka 5 st projekt 
c. 7-10                             
d. 11-15 
e. mer än 15 

 
 

Systemutvecklingsmetod 
 

4. Vilka typer av beslutsstödssystem har du varit med och utvecklat? 
 

Det är många olika varianter, allt från rena rapporter från befintliga 
transaktionssystem, till stora Data Warehouselösningar och små Data 
Marts. 

 
 

5. Använder du dig av något särskilt tillvägagångssätt vid 
utvecklandet av ett beslutsstöd, dvs. någon typ av system-
utvecklingsmetod? 
 
Det är lite olika, ibland har man pålag att man ska använda kundens 
egen systemutvecklingsmodell, men vid beslutsstödsutveckling är det 
svårt att hitta någon speciell metod/modell, utan man får mixa ihop 
någon. Som man brukar säga: ”Tänk stort och bygg smått”, det vill 
säga man ska veta vart man ska när det är klart, men inte försöka 
bygga allt på en gång. Man använder sig av alla de olika bitarna från 
de olika modellerna i någon form, fast det är svårt att säga specifikt 
därför att det är olika från gång till gång. Man använder sig av 
iterationer hela tiden och sitter ned med användaren och diskuterar. 
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6. I vilka faser är denna modell uppdelad i? 

 
Man tangerar alla faserna, det vill säga kravspecifikation, analys, 
design och implementation i olika stor grad från projekt till projekt. 
 

7. Är du som utvecklare av ett beslutsstöd med i alla dessa faser i 
modellen? 

 
I de projekt jag deltagit i har jag medverkat i alla faser, men jag kanske 
är lyckligt lottad. En fördel med att jag får vara med i hela 
utvecklingen är att överlämningen av dokumentationen sker smärtfritt, 
det vill säga det blir inga missuppfattningar hur arbetet ska se ut.  

 
 

Beslutsfattarnas medverkan i utvecklingen 
  

8. Hur ser beslutsfattarnas medverkan ut under ett beslutstöds-
utvecklingsprojekt, om man tittar fasvis? 

 
De som oftast brukar var med är de som ska använda systemen och 
inte de som fattar besluten, det vill säga beslutsfattarna är sällan med. 
Men dessa får självklart input eller rekommendationer från 
användarna. Man kan alltså säga att beslutsfattaren är med i andra 
hand, men att de sällan sitter med i själva projektet. Här spelar tiden 
stor roll, beslutsfattarna har ju ett eget arbete att sköta och har ofta inte 
tid att medverka.  

   
9. Vilka fördelar anser du det vara med beslutsfattarnas medverkan 

inom varje fas? 
 

Det är att de som ger klartecken om vissa beslutspunkter inom 
projektet. Exempelvis om man ska gå vidare med utvecklingsprojektet. 

 
10. Vilka nackdelar anser du det vara med beslutsfattarnas 

medverkan inom varje fas? 
 

En nackdel kan vara att de inte har de verksamhetskunskaper som 
behövs. Det vill säga de vet inte i detalj hur man exempelvis hanterar 
olika produkter, hur man fakturera, marknadsföringsdetaljer m.m. 
Även termologin kan hämma lite grann för att vissa har sin stolthet, 
exempelvis om de inte förstår håller de bara med, men även ointresse 
från beslutsfattarens sida. 

 
11. Var anser du det viktigast att ha med beslutsfattarnas medverkan 

vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker du det? 
 

Han bidrar med mest i kravspecifikationen på grund att det är här de 
säger vad de vill ha ut från systemet. Men även vid godkännandet av 
systemet från själva testningen som görs av användaren. 
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12. Var anser du det är minst viktigt att ha med beslutsfattarnas 

medverkan vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker 
du det? 

 
Det är i konstruktionsfasen det vill säga själva kodningen 
beslutsfattaren bidrar med minst. Det är ofta vi får veta vad de vill vi 
ska koda och sedan gör vi det efter bästa förmåga. Kodningen ska ju 
var som en ”svart låda” det vill säga beslutsfattaren behöver inte ha 
koll vad som finns inuti, utan vad som ska levereras.  

        
13. Skulle du vilja att beslutsfattaren medverkar mer eller mindre i de 

beslutsstödsutvecklingsprojekt du varit delaktig i? Och varför? 
 

Mer anser jag. De verkliga beslutsfattarna, det vill säga riktiga kunden 
som vi jobbar åt. Jag har ofta jobbat åt en firma som jobbat åt en annan 
firma som i sin tur jobbat mot de som ska använda besluts-
stödssystemet. Detta kan medföra att man tappar mycket information 
på vägen. Jag skulle vilja sitta ned mer med beslutsfattaren.  

 
14. Har du deltagit i utveckling av beslutsstöd där beslutsfattarna 

varit med mycket respektive lite? Och vilket av dessa föredrar du? 
Och varför? 

 
Jag kan inte peka på något specifikt fall, men i idealfallet ska 
beslutsfattaren vara med i början, det vill säga i kravspecifikationen. 
Sedan ska man få jobba i princip lugn och ro så länge det flyter på och 
sedan får man göra avstämningar efter vägen. Jag vill inte ha någon 
som är med mig och ”hänger över axeln”. Håkan säger att ibland har 
projekt misslyckats för att man inte fått tag på beslutsfattaren för att få 
svar på viktiga frågor. Detta medförde att man fått fatta egna 
antaganden som beslutsfattaren inte har accepterat. Sällan har det blivit 
en totalkrasch utan bara en del förändringar har behövts göras efter 
viss diskussion.                
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Intervjusvar: Leif (person E) 
 

Utvecklarens bakgrund: 
 

1. Hur många års erfarenhet har du från IT-branschen? Och hur 
länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling? 

 
Jag har erfarenhet från IT-branschen sedan 1996 då jag också började 
med beslutsstödsutveckling. 

 
2. Hur länge har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 

företaget? Och har du arbetat med beslutsstödsutveckling på 
något annat företag? 

 
Jag började på Föreningssparbanken i oktober 2002. Har innan det 
jobbat på gamla Telia eller som det idag heter Cap Gemini.  

 
3. Hur många beslutsstödsutvecklingsprojekt uppskattar du ha 

deltagit i? 
 

a. 1-3  . 
b. 4-6 
c. 7-10                             c, har medverkat i cirka 10 projekt.  
d. 11-15 
e. mer än 15 

 
 

Systemutvecklingsmetod 
 

4. Vilka typer av beslutsstödssystem har du varit med och utvecklat? 
 

Det mesta jag hamnat i någon anledning är mera det vi kallar inom 
CRM, det vill säga Customer Relationship Managementsystem, inte 
historisk rapportering rakt av, beslutsstödssystem där man ställer högre 
krav på användarna än på själva systemet. 

 
5. Använder du dig av något särskilt tillvägagångssätt vid 

utvecklandet av ett beslutsstöd, dvs. någon typ av system-
utvecklingsmetod? 

 
Jag använder mig av en mental verktygslåda som finns inom mig själv. 
Min mentala verktygslåda är SSM (Soft System Metodology). När jag 
träffar kunden för första gången försöker jag tillsammans med kunden 
skaffa oss en gemensam ”världsbild” på det som ska lösas så att man 
förstår varandra. Här på banken jag arbetar försöker man använda sig 
av RUP (Rational Unified Process) vid Data Warehouseutveckling. 
Jag anser dock att RUP inte passar särskilt bra till beslutsstödsystem-
utveckling. Men man tar väl valda delar från RUP. Det som i 
verkligheten tar över hand är projektstyrningsmetodiken, det vill säga 
hur man styr projektet i tid och pengar. 
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6. I vilka faser är denna modell uppdelad i? 

 
Jag använder mig mycket av SSM-tänkandet i början för att fånga i 
kraven och behoven. Sedan gör man en viss kravfångst med 
återkommande iterationer, efter det är det ganska individuellt hur man 
fortsätter. Jag kan inte svara på hela frågan efter det. 
 

7. Är du som utvecklare av ett beslutsstöd med i alla dessa faser i 
modellen? 
 
Inte just nu, men tidigare har jag varit med hela vägen. Nu är det jag 
som gör ritningen medan det är någon annan som realiserar. Men när 
man hela tiden itererar försöker jag hålla kontakt med de som 
realiserar för att förstå allting. 

 
 

Beslutsfattarnas medverkan i utvecklingen 
  

8. Hur ser beslutsfattarnas medverkan ut under ett beslutstöds-
utvecklingsprojekt, om man tittar fasvis? 

 
Jag ser det som att: ”Ett beslutsstöd aldrig blir bättre än vad 
beslutsfattarna låter det bli”. De är med i början av utvecklingen, det 
vill säga ända till realiseringen, själva kodningen. Då behöver de inte 
vara med något mer, samtidigt är det bra om de är med ”runt hörnet” 
så att man kan ställa småfrågor.   

   
9. Vilka fördelar anser du det vara med beslutsfattarnas medverkan 

inom varje fas? 
 

Jag tycker att fördelarna är uppenbara, utan beslutsfattarens 
medverkan blir inte beslutsstödssystemet bra. De måste förklara vad de 
vill ha. 

 
10. Vilka nackdelar anser du det vara med beslutsfattarnas 

medverkan inom varje fas? 
 

Det är en nackdel om de medverkar i de faser som de inte har 
kompetens att ha en åsikt om. Beslutsfattarna vill ha allt klart på en 
gång, de förstår inte hur man gör det, det vill säga att de inte förstår att 
man måste följa vissa steg. Allt handlar om tid och pengar, därför kan 
en nackdel vara att beslutsfattaren pressar att göra systemet klart 
snabbt och det kan medföra att man missar vissa saker. 

 
11. Var anser du det viktigast att ha med beslutsfattarnas medverkan 

vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker du det? 
 
Jag anser att det är viktigast i början, men även i slutet för att det hela 
tiden sker iterationer. När man väl har gett dem systemet är det viktigt 
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att de är med och följer upp så att de kan förklara vad som är bra och 
vad som eventuellt behöver förändras. 

 
12. Var anser du det är minst viktigt att ha med beslutsfattarnas 

medverkan vid utvecklingen av ett beslutsstöd? Och varför tycker 
du det? 

 
Jag anser att det är minst viktigt att beslutsfattaren medverkar i 
realiseringen, det vill säga kodningen av själva systemet. Detta på 
grund av att jag vill sitta själv med den tekniska biten. 

        
13. Skulle du vilja att beslutsfattaren medverkar mer eller mindre i de 

beslutsstödsutvecklingsprojekt du varit delaktig i? Och varför? 
 

Jag vill ha med beslutsfattaren mer, tycker alltid att de är med för lite. 
Här kan man dock kritisera organisationerna eller företag för att de 
inte ger beslutsfattaren tid att medverka i projekten så mycket som de 
borde göra. Många tror att man köper ett system men jag anser att man 
bygger det, det vill säga att de är skräddarsydda för varje enskild 
verksamhet. 

 
14. Har du deltagit i utveckling av beslutsstöd där beslutsfattarna 

varit med mycket respektive lite? Och vilket av dessa föredrar du? 
Och varför? 

 
Jag har varit med om båda två och ju mer erfarenhet man får av projekt 
desto mindre hjälp tar man av beslutsfattaren. Men det är ändå bra att 
ha någon att vända sig till om man kör fast. Vill ofta ha med de i 
början men sen vill jag arbeta själv. 
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