
EXAMENSARBETE

Kvalitetssäkring av leveransprocesser för
IT-system

Mikaela Åström
2016

Filosofie kandidatexamen
Systemvetenskap

Luleå tekniska universitet
Institutionen för system- och rymdteknik



 
 

Svensk titel: Kvalitetssäkring av leveransprocesser för IT-system 

 

Engelsk titel: Quality assurance for IT-systems supply-chain 

 

Utgivningsår: 2016 

 

Författare: Mikaela Åström 

 

Handledare: Mari Runarsdotter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The development is constantly moving forward and it applies to continue to deliver and 

produce competitive products. Today the IT-systems are integrated to each other and they are 

often composed in different packages, compared with 20 years ago when the systems were 

more isolated. The integration and the communication between systems and functions is 

making the demand handling more difficult which is making a larger need of supply-chains 

with quality assurance. The customers decides which quality is needed and also contributes to 

the evolution of factors and aims regarding quality of supplies, this according to the need of 

customers, expectations and wishes. The guarantee of quality is a link to reduce delay and 

unnecessary problems. Instead you want to create effective supply-chains which support and 

could be measured trough good documentation.  

The study has research an company’s supply-chain for an specific IT-system with focus on 

quality assurance. Observations and interviews has been conducted with employees and 

customers, the study investigate how the process, the collaboration and communication looks 

like in the supply-chain. In the qualitative study has there been two research questions. How 

does todays supply-chains executes and which deficiency could there be? How can the 

supply-chain be changed so good quality, delivery and customer’s satisfaction is 

accomplished? The empirical material indicates that work with quality is not given priority to 

and there are many possible potential improvements to create an quality assurance supply-

chain. Today the process is described in different ways with different parts and content, both 

by the employees and the customers. It makes it unclear both in and outside the company. 

Further it can be established that today there are many deliveries delayed which creates 

disaffection instead of customer satisfaction. 

 

 

Keywords: Quality, Quality assurance, Supply-chain, Process, Information systems, 
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Sammanfattning 

Utvecklingen går hela tiden framåt och det gäller att fortsätta leverera och producera 

konkurrenskraftiga produkter. IT-systemen är idag integrerade med varandra och ofta 

uppbyggda i olika paketlösningar jämfört med för 20 år sedan då systemen var mer isolerade. 

Integreringen och kommunikationen mellan system och dess olika funktioner gör 

kravhanteringen svårare vilket medför ett ökat behov av kvalitetssäkrade leveransprocesser. 

Kunderna är de som avgör om kvaliteten är tillfredsställd och de är även en bidragande del till 

utvecklingen av kvalitetsfaktorer och kvalitetsmål för leveranser. Detta genom kundernas 

behov, önskemål och förväntningar. Kvalitetssäkring är ett led i att minska förseningar och 

onödiga problem. Istället vill man skapa effektiva leveransprocesser som stöds och kan mätas 

genom god dokumentering.  
 

Studien har gjorts vid ett företag där en leveransprocess för ett specifikt IT-system har 

undersökts med fokus på kvalitetssäkring. Observationer och intervjuer har gjorts med 

anställda och kunder för att se hur processen, samarbetet och kommunikationen ser ut i 

leveransprocessen. I den kvalitativa studien har två forskningsfrågor ställts. Hur utförs 

leveranser idag och vilka eventuella brister kan finnas? Hur kan man ändra 

leveransprocessen så att god kvalitet, leverans och kundnöjdhet uppnås? Det empiriska 

materialet visar att kvalitetsarbetet inte är prioriterat idag och att det finns många potentiella 

förbättringar som är möjliga för att skapa en kvalitetssäkrad leveransprocess. Idag beskrivs 

processens olika delar och innehåll olika, både av de anställda och av kunderna vilket skapar 

otydlighet inom och utanför verksamheten. Vidare kan konstateras att idag är flera leveranser 

försenade vilket skapar missnöjdhet istället för kundnöjdhet. 

 

 

Nyckelord: Kvalitet, Kvalitetssäkring, Leveransprocess, Process, Informationssystem, 

Kundnöjdhet, IT-system, Kravhantering, Leveransservice 
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1  Inledning   

 

Kvalitetssäkring är ett säkerställande av kvalitet genom organisationsstrukturen, 

verksamhetens rutiner och ansvar som organisationen önskar uppnå (Edvardsson, et al., 

1998), vilket är något som ofta saknas i företag och organisationer. Dessutom görs 

förändringar i leveransprocesser och inom verksamheten, som man inte alls vet vad de 

kommer att göra för skillnad. Detta är något som är mycket vanligt, att organisationer gör 

förändringar i sina processer i tron och förhoppning om att processen kommer att bli mer 

kvalitetssäker och effektiv. Men de mäter det sällan eller så mäter de på fel sätt (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Det här betyder i sin tur att organisationen inte kan säkerställa att det just var 

denna specifika förändring som kvalitetssäkrade processen, speciellt om man gör flera 

förändringar samtidigt. Tanken är att mätetalen ska vägleda organisationen till rätt 

förändringsåtgärder så att verksamheten förbättras och utvecklas framåt, och går från nutid till 

framtid (Goldkuhl & Röstlinger, 1990).  

 

Det finns flera problem med leveranser av IT-system, till exempel är förseningar vanligt 

förekommande och kommunikationen kan vara otillräcklig mellan företag och kund, och detta 

kan skapa ett missnöje. Kundnöjdhet är något som innebär att hitta kundernas behov och 

förväntningar, som kan vara uttalade eller outtalade (Edvardsson, et al., 1998). Att hitta 

orsakerna till denna förseningsproblematik är något som är väldigt viktigt för att minska 

antalet förseningar i leveransprocessen. Bjornland, et al. (2003) menar att för att kunna skapa 

en bättre leveransprocess som bygger på hög kvalité, är konkurrenskraftig och 

kostnadseffektiv så måste den vara anpassad efter organisationens mål och kunder. 

 

Under leveransprocesser kan det bli höga belastningar för de anställda som arbetar med 

leveranser, speciellt om man arbetar med flera leveranser samtidigt. Sedan kommer det ofta in 

ändringar under och/eller efter leveransen. Dessa faktorer är bidragande till förseningar och 

som i förlängningen skapar högar av kvarvarande uppgifter hos organisationen, men främst 

för de som arbetar med leveransen av systemet, vilket skapar en hög arbetsbelastning och då 

är frågan hur arbete och förseningar prioriteras och struktureras. Oskarsson, Aronsson och 

Ekdahl (2013) anser att logistik är en viktig del för att möjliggöra en god leveransprocess och 

för att vara konkurrenskraftig. Men det finns skillnader mellan att köpa IT-tjänster och IT-

produkter då tjänster anses mer komplicerade och det skapar även en mer komplex 

leveransprocess för en IT-tjänst. Därför är det viktigt att använda rätt metoder och att utforma 

system och processerna rätt. Dock är bara beställningsaktiviteten i sig en komplicerad del och 

därför kräver det att man lyssnar till kundernas behov och att man arbetar mot användbara 

system från början (Walldius & Thorén, 2014). 
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1.1  Bakgrund  
 

I organisationers verksamheter finns det processer som kan vara manuella, automatiska (IT-

system) eller en kombination, exempelvis ett IT-system med en del manuella aktiviteter i 

processen. Ljungberg och Larsson (2012) menar dock att processer ofta inte är identifierade 

vilket betyder att de saknar processkartor, beskrivna aktiviteter och vetskap om vilka 

informationer och resurser som används under processen. En process består av en start- och 

slutaktivitet och aktiviteter där emellan som använder sig av olika informationer och resurser. 

Bjornland, et al. (2003) menar att processer och produkter har många samband med varandra 

och att utvecklingen rör sig framåt till en stigande kvalitet som påverkar både processen och 

produkten. 

 

Genom vetskapen om hur processen är uppbyggd kan kvalitetsarbetet definieras därefter. Men 

för att hitta sina förändringar så menar Bjornland, et al. (2003) att det är viktigt att förstå 

material- och informationsflödena som finns och berör processen. Detta för att kunna åtgärda 

och utveckla processen. Edvardsson, et al. (1998) säger att den faktor som främst påverkar 

kvaliteten är kundens upplevda kvalitet. I andra ordalag vad kunden tycker - förmågan att 

kunna tillfredsställa kundens behov, uttalade eller outtalade, samt kundens förväntningar och 

önskemål. Kundernas krav samlas in genom en kravhanteringsprocess där rätt 

insamlingsteknik, personer (internt och externt) samt dokumentation är viktigt för att 

underlätta det senare arbetet (utveckling och implementering). Detta kan annars leda till 

mindre eller större konsekvenser, därför ställs höga krav på just kravhanteringen. Idag ligger 

felkällorna till 56 % på kraven medan resterande 44 % är utspridda på design (27 %), 

implementering av kod (7 %) och annat (10 %). Ett vanligt förekommande problem är att de 

avancerade systemen som skapas idag inte har en god kvalitet avseende kraven (Eriksson, 

2011). Eriksson (2011) poängterar vikten av rätt dokumentering för att underlätta hela 

processen och för att minska missförstånd och onödiga fel. Kommunikation är något som 

både finns internt i processen men också externt, mot exempelvis kunder, och för att veta vad 

som händer just nu och i framtiden samt för att kunna hitta och lösa varandras problem måste 

kommunikation finnas (Falkheimer, 2005). 

 

Leveranser i sig bidrar till en stor del av för företags konkurrensfördel och lönsamhet 

(Oskarsson, et al., 2013). Men genom den IT-utvecklingen som är och har varit har 

logistikens förutsättningar ändrats genom åren och det innebär att företag måste hålla sin 

logistikprocess uppdaterad – metodmässigt samt söka efter nya förbättringar. Under 

leveransprocesser kan förändringar och avvikelser uppkomma och då gäller det att snabbt 

planera om och även analysera avvikelsen och dess uppkomst för att se om processen i sin 

helhet behöver ändras (Fredholm, 2013). Det finns en utmaning med optimeringar och 

förbättringar av processer och det är för att det ofta finns kopplingar mot bland annat kunder 

vilket kan försvåra utvecklingen av leveransprocessen. Däremot finns det även fördelar med 

kopplingar mot kunder genom deras synpunkter och förslag till ändringar, då det kan hjälpa 

till att utveckla processen rätt. Dock är integration en stor och komplex del i IT och det är 

något som definitivt påverkar leveransprocesser och kan göra det svårare. Därför är det viktigt 

att ha gemensamma lösningar i form av standarder samt gemensamma tekniska lösningar, att 
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man bygger upp system på liknande sätt till exempel. Idag är komplexa IT-miljöer ett vanligt 

förekommande. Gulliksen och Göransson (2006) redovisar statistik från en studie om IT-

projekt som visar att var det 16,2 % av projekten genomfördes enligt planering, alltså 

projekten lyckades och 31,1 % av projekten avbröts och lades ned. Största procenten med hela 

52,7 % hade projekt som genomfördes men hade förändringar, och dessa projekt ansågs som 

misslyckade. Utifrån denna studie tog man fram faktorer som ansågs vara viktiga för att 

möjliggöra lyckade IT-projekt och de var användarmedverkan i utvecklingsarbetet, en 

tydligare kravspecifikation och mer planering samt stöd från ledningen.  

 

 

1.2  Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka en leveransprocess för ett IT-system samt kartlägga 

kvalitetssäkringen vid leverans av IT-systemet. 

 

 

1.3  Forskningsfrågor 
 

Hur utförs leveranser av IT-system idag och vilka eventuella brister kan finnas?  

Hur kan man ändra leveransprocessen så att god kvalitet, väl utförd leverans och kundnöjdhet 

uppnås?  

 

 

1.4  Avgränsning 
 

I denna studie kommer ett av organisationens (se förklaring av företag under avsnitt 3.3.1 

Företaget X) specifika system att undersökas där fokus ligger på IT-systemets 

leveransprocess. I hela processen finns det även en försäljningsaktivitet som jag tillsammans 

med företaget X valt att exkludera i denna studie. Detta för att resterande processaktiviteter är 

mer förknippade med själva leveransprocessen. Något som också bör nämnas är att stora delar 

av utvecklingen av systemet samt supportärenden som berör systemet sker utanför 

leveransprocessen och av den anledningen kommer inte dessa att tas med i studien. 

 

 

1.5  Ordlista 
 

Integrering – sammankoppling av olika komponenter, exempelvis i form av verksamhetsdelar, 

funktioner i IT-system, och så vidare. 

 

Konsultintensiva införandeprocesser – företaget X benämner sina leveransprocesser som 

införandeprocesser drivna av konsulter. I denna studie kommer begreppet leveransprocesser 



10 
 

att användas istället för införandeprocesser. 

 

Kvalitetssäkring – Edvardsson, et al. (1998) redogör för att kvalitetssäkring utförs före 

produktion och att de två följande steg i kvalitetsutvecklingen är kvalitetsstyrning (under 

produktion) och kvalitetskontroll (efter produktion). I studien används enbart begreppet 

kvalitetssäkring och det täcker alla tre delarna; kvalitetssäkring, kvalitetsstyrning och 

kvalitetskontroll. 

 

IT-system – ett system är uppbyggt av ett antal komponenter (moduler och funktioner) som 

arbetar tillsammans för att uppfylla organisationens mål med systemet samt kundernas behov. 
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2  Teori 
 

Avsnittet om teori kommer redogöra för tidigare forskning. Detta för att skapa en förståelse 

om ämnena inför efterföljande avsnitt som redogör empirin, analys och diskussion. Alla 

avsnitt i teorin visas i Figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Modell över teoriavsnittets olika delar. 

 

2.1  Leverans av IT-system 
 

Företag som visar sig ha en fungerande logistik har ökat sin konkurrenskraft och lönsamhet 

däremot så finns det många företag inom e-handeln som idag har en dåligt fungerande 

logistik. Detta har skapat problem för flera företag inom e-handeln där de bland annat har haft 

problem att leverera produkter till kunderna. Kunden är intresserad av att få produkten enligt 

den leveranstid som överenskommits med leverantören och då kräver det från leverantörens 

sida att följa leveransprocessens aktiviteter i rätt ordning och inom rätt tid (Oskarsson, et al., 

2013). Viktigt att komma ihåg är att logistik berör hela företaget och att det påverkar IT-

systemets och företagets resultat. Sedan är logistik något som ständigt kan förändras då man 

som levererande företag vill driva sin verksamhet på ett bättre och effektivare sätt genom rätt 

metoder och verktyg samt genom analys och förståelse. 
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Det är alltid kunderna som avgör om leveransservicen anses som bra eller dålig även om 

leverantören anser att den är bra och att leverantören kan mäta det de behöver veta för att veta 

hur produktens leverans fungerar. Därför är det viktigt ur ett leverantörsperspektiv att lyssna 

och vara lyhörd på vad kunderna anser är en bra eller dålig leveransservice. Men det skiljer 

sig mellan att köpa produkter och tjänster, och ett IT-system är ofta en kombination av båda. 

Tjänster är ofta svårare att specificera, och desto mer avancerad tjänsten är desto svårare är 

den att specificera. Därför är kontakten och samarbetet viktig mellan kund och leverantör 

samt att båda parter arbetar för en långvarig relation, för att uppnå ett bra resultat med den 

komplexa tjänsten (Oskarsson, et al., 2013). 

För att uppnå en god leverans av ett system behöver man tidigt i processen ha goda metoder 

för att hitta kundens behov. Detta är något som kan ses som en självklarhet, att fokusera på 

kundernas och användarnas behov. Det svåra är att få fram information från användarna till 

analysen och använda rätt metod för detta. Dock menar Walldius och Thorén (2014) att det 

handlar om att se samspelet mellan nya och gamla arbetssätt, behov, nya tekniker och även de 

begränsningar som finns. Detta samspel kan vara svårt att beskriva och driva igenom, då 

kundernas förväntningar redan har börjat florera. Sedan är upphandlingar och 

beställningsprocesser komplicerade delar i en leverans och det finns en komplexitet i system 

då användbarheten inte syns förrän vid användandet av systemet. Digitaliseringen har ökat i 

vardagen och det har skapat ett större krav på högre tillgänglighet så att systemen är 

utformade för en bred användarkrets.  

En del i leveransprocessen är driftsaktiviteten, att sätta systemet i rullning, vilket innebär att 

fixa så att IT-miljöerna ska fungera enligt de överenskommelser gjorda mellan kund och 

leverantör. Denna driftsaktivitet innebär att lösa och hantera de problem som uppstår vid 

införande av systemet och hantera frågor från användarna bland annat (Walldius & Thorén, 

2014). Driftsaktiviteten och överlämningsfaserna går ihop då överlämningsfasen innebär att 

driften har satts igång och kunderna får möjlighet att testa och använda systemet. Detta är en 

kritisk del i en leverans då det är mycket som ska stämma med kundens IT-miljö och 

arkitektur, vilket kan göra att leveransen blir försenad alternativt att leveransen görs snabbt 

men då kan flera felaktigheter uppstå och kvaliteten blir försämrad. Det är vanligt att många 

företag som har applikationer som förvaltas av externa företag vilket ökar komplexiteten, och 

därför är det viktigt att uppnå god kvalitet och en tillräckligt snabb överlämningsaktivitet. En 

aktivitet i leveransprocesser som ofta är underskattad är test av systemet (Fredholm, 2013). 

Testaktiviteten är dessutom en ganska stor aktivitet där man bör ha en dokumenterad plan för 

genomförande samt dokumentation för testerna, i form av testprotokoll.  

I allmänhet är det ofta väldigt komplext att skapa en ny IT-tjänst med ett specifikt värde och 

syfte (Walldius & Thorén, 2014). Det är därför viktigt att följa och ha en god leveranskontroll 

där allting kontrolleras; systemet, processerna, rutinerna, dokumentationen och tekniken, för 

att prioritera och genomföra leveransen rätt, ansvara för alla delar och för att förstå, 

underhålla och hantera systemet och leveransen. Under leveransen kan mycket uppstå och 

därför behövs god kunskap för att möjliggöra en snabb leverans med hög kvalitet, att den eller 

de anställda som arbetar med leveransen är involverande och snabbt kan förstå och åtgärda 
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det som hänt under leveransen. Därför är det viktigt att organisationen arbetar med att 

kontinuerligt förbättra sina leveranser och de anställdas kunskaper.  

Begränsningen av resurser är vanligt förekommande och därför är det viktigt att koordinera 

ärenden och uppgifter som finns under en leveransprocess för ett IT-system. Annars finns det 

en risk att anställda får en hög med ärenden som inte hinns med och kunderna blir besvikna på 

grund av lång leverans eller till och med försening. Detta kräver att det finns en planering 

bakom resursernas tid och möjligheter. Koordinering kan därför skapa en god 

prioriteringsordning genom rätt ärenden och rätt resurser vilket i förlängningen ökar 

leveransens kvalitet genom bättre leveransservice, effektivare hantering av beställningar, ökad 

kunskap och kontroll av antalet beställningar (Walldius & Thorén, 2014). Gulliksen och 

Göransson (2006) menar att förseningar är ett vanligt förekommande problem som vanligtvis 

hanteras under uppföljningen och sedan bör man även analysera och hitta åtgärder för att 

förhindra fler förseningar, både för kunden där försening har inträffat och för framtida kunder. 

IT-system kan byggas upp på olika sätt och trots att komponenterna var för sig är etablerade 

på marknaden så är det vanligt att den kombinationen som systemet kräver inte har använts i 

ett tidigare sammanhang. Detta skapar olika utvecklingsprocesser samt olika leveranser. 

Sedan när leveransen är gjord gör man inte heller någon uppföljning på IT-investeringen, 

detta är något som är en stor skillnad mellan IT-investeringar och andra investeringar 

(Ottersten & Balic, 2010). Det är något som företag inte alls prioriterar. I och med att system 

kan byggas upp på olika sätt är det viktigt hur man som kund upphandlar. Idag är det vanligt 

att avtala om funktioner, men funktioner kan byggas upp på flera olika sätt och då är frågan 

om kundens tänkta funktionalitet/effekt ingår i den funktionen. Därför menar Ottersten och 

Balic (2010) att man istället bör avtala om effekter när man gör en upphandling och en 

kravspecifikation, så att funktionerna skapas med kundens önskade effekter som resultat. 

Dock är detta något som sällan görs och man som kund är dålig på att kontrollera 

leverantörens förmåga i allmänhet. Dock är det upp till både leverantören, och kundens eget 

ansvar att se över sin systemutvecklingsprocess för att möjliggöra de önskade effekterna som 

kunden vill ha. Många IT-leverantörer är dåliga på att genomföra användartest, 

interaktionsdesign samt en målgruppsanalys som en del av systemutvecklingen trots att det är 

naturliga moment som har kopplingar till leveransens övriga aktiviteter och kan ingå i 

leverantörens dokument.  

 

 

2.2  Komplexiteten med IT-system 
 

Ett system är något som är bestämt och avgränsat med olika funktioner och informationer 

men dock finns det ingen given standard på hur man ska strukturera ett system på, vilket gör 

att det finns flera möjligheter och principer för hur system struktureras och systematiseras 

(Axelsson & Goldkuhl, 2002). IT-miljön har förändrats och genom åren har 

kommunikationen och integrationen mellan system och plattformar blivit större. Från början 

fanns det ofta bara en datormiljö och ett system, nu ska allt detta samverka tillsammans vilket 

kan skapa implementations- och samverkansproblem om de inte är uppbyggda rätt. När till 
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exempel ett egenutvecklat system ska samverka med ett inköpt system som är komplext kan 

det vara svårt att integrera eller byta ut delar i ett redan integrerat system som innehåller 

många systemmoduler. Axelsson och Goldkuhl (2002) menar att det har funnits dåligt med 

metoder för att beskriva systemsamband, utveckling av flera system och systemarkitekturer. 

Utveckling av stora och komplexa system har blivit allt vanligare och genom avsaknaden av 

metoder så har systemarkitekturfrågorna prioriterats ned främst för att systemutvecklingen har 

varit så komplex. 

Integration är en komplex del inom IT, när system ska kopplas samman och samverka, och 

därför är det viktigt att synkronisera och planera arbetet i en leveransprocess för att veta vem 

som gör vad i processen. Genom detta kan man minska dubbelarbete och möjliggöra att 

processens resultat leder till att kunden får rätt produkt i rätt kvalitet och vid rätt tidpunkt 

(Fredholm, 2013). Leveranssäkerheten kan säkerställas på ett annat sätt och möjligheten att 

informera kunden bättre genom kännedom om hur hela processen ser ut och hur processen har 

sett ut tidigare.  

Komplexitet finns genom de allt mer avancerade uppgifterna i systemen, då är det viktigare 

och viktigare hur man utformar systemen. Användningen har även ökat och det skapar 

betydelse för hur system utformas (Ottersten & Balic, 2010). Men det finns många sätt att 

utforma system på och det skapar en allt större betydelse för att skapa ett system rätt. Därför 

måste man ha god kunskap för hur systemet ska användas för att kunna skapa ett användbart 

system som uppnår kundens önskemål. En svårighet med att skapa och utforma IT-system 

jämfört med andra produkter är att materialet man skapar systemet av oftast är nytt. I andra 

ordalag betyder det att koden är ny då det sällan finns en likvärdig befintlig kod som man kan 

använda. Interaktiva system är mer komplicerade att utveckla eftersom genom användning av 

produkten så påverkas den av kunden. Därför kan det vara bra att skapa prototyper eller 

modeller för att visualisera produkten då man genom beskrivningar i textformat enbart 

kommer fram till en viss del och bara har en viss förståelse (Ottersten & Balic, 2010). 

 

 

2.3  IT och användbarhet  

 

I ett IT-system och i en IT-miljö finns det alltid problem som behöver lösas och det kan finnas 

lösningar som är gjorda temporärt. Det kan dock finnas orsaker till att inte lösa vissa problem, 

till exempel när en ny release av systemet är på gång eller att kostnaden är för stor jämfört 

med vilken verkan lösningen har. Det är alltid viktigt att dokumentera alla problem, lösta som 

olösta (Walldius & Thorén, 2014). För att utvecklingen av IT ska kunna fortlöpa behöver man 

ett konstant utvecklingsarbete av systemen och det är en fördel om man redan från början 

utvecklar dem användbara och systematiska (Gulliksen & Göransson, 2006). Produktion av 

användbara system anser Gulliksen och Göransson (2006) vara en hel process som inkluderar 

alla delar som rör användbarhet förutom analysarbetet, processen, beställningen och 

utvärderingen. Utvecklare av ett system får sällan uppdraget att göra ett användbart system, 

dock betyder det inte att utvecklaren kommer att göra ett oanvändbart system, däremot verkar 

begreppet användbarhet vara en egenskap som utvecklaren automatiskt ska förstå. Det skulle 
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kunna hända att man genom en kravspecifikation får uppdraget att göra ett användarvänligt 

system men frågan är vad man anser är användbart och användarvänligt, kunden och 

leverantören kan ha olika uppfattningar och detta kan skapa en tvist om det skulle uppstå i en 

leverans av ett IT-system. Är det kunden eller leverantören som har rätt och vem vinner 

tvisten? I de flesta fall kommer leverantören att vinna, inte på grund av rätt uppfattning utan 

genom att man förmodligen inte har specificerat vad som menas med användarvänligt i 

kravspecifikationen (Gulliksen & Göransson, 2006). Att skriva en kravspecifikation som 

rymmer allt och att som kund veta vilka krav man har är inte lätt och därför kan det vara bra 

att ta in en extern konsult som hjälper kunden. Det är dock vanligt att extern hjälp inte tas in 

då kunden ofta inte ser sin bristande kompetens eller fördelen med att ta in en extern konsult. 

Användbarhet är ett relativt begrepp och innehåller bland annat både begreppen 

användarvänlig och lättanvänd. Därför, för att skapa ett användbart system behöver man veta 

mer om användarna, deras mål med systemet, vilka uppgifter de behöver utföra och vilka 

användningssammanhang de har. Förutom användarna så beror användbarheten på uppgiften 

och användningssammanhanget, så att man får helheten och hela sammanhanget. Några 

attribut som kan kännetecknas med användbarhet är lätt att lära, effektivt att använda, lätt att 

komma igång (enkelt att förstå), få fel i systemet (exempelvis buggar) och subjektivt 

tilltalande – att systemet känns attraktivt att använda (Gulliksen & Göransson, 2006). Något 

som kan vara till fördel är att använda användarna som konsulter i utvecklingsprocessen. Det 

finns flera syften och olika fokus till varför man väljer att göra en systemutveckling och 

processen är ofta av iterativ art då man vid användartester hittar problem och som behöver 

utvärderas och göras om. Detta kan komma att behöva göras flera gånger varav att det är en 

iterativ process. 

 

 

2.4  Process 
 

Processer är något som finns i alla verksamheter och en process beskrivs som en kedja av 

aktiviteter med en start- och slutaktivitet. I processer finns information och resurser för att 

stödja en process och dess aktiviteter. En process är ofta repetitiv och planerad och 

tillsammans med beskrivna aktiviteter och tydliga mål så kan processer tillfredsställa kunden 

och samtidigt minimera resursbehovet (Bergman & Klefsjö, 2012). Den definition som finns 

för process menar Ljungberg och Larsson (2012) är bred och därför finns det många 

definitioner beroende på vilket sammanhang som begreppet process förekommer i. I 

allmänhet betyder begreppet process; att gå framåt, att fortsätta eller att avancera, medan 

syftet med processer i verksamheter oftast är att tillfredsställa interna och externa kundbehov. 

Processer innefattar ofta begreppet att kartlägga processer. Detta genom processkartor som 

visar aktiviteterna, resurserna och informationerna samt deras relationer och samband inom 

processer och mot andra processer. Kartläggningen tydliggör och förenklar förståelsen för 

processens utformning och de samband som finns.  

Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att det är vanligt förekommande att processerna inte 

är identifierade, det vill säga att organisationen och ledningen inte har någon aning om hur 
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deras processer och aktiviteter ser ut. Detta är något som Ljungberg och Larsson (2012) anser 

som anmärkningsvärt i och med att processerna är det som avgör hur verksamheten fungerar 

alternativt hur den enskilda processen ser ut. Att veta hur verksamhetens processer fungerar 

visar intresse för värdeskapande, kundtillfredsställelse, hur effektivitet skapas samt hur och 

varför resurser och informationer används. Vidare konstaterar Ljungberg och Larsson (2012) 

att för att nå framgång så är processernas funktion och utformning viktig. Dessa grunder kan 

skapa förståelse och styrning av processerna genom att se vad som är utvecklingsbart, 

värdeskapande och hur processerna kan effektiviseras. Andra viktiga faktorer för 

verksamheten är att processer skapar enkelhet, mer kundfokus samt att ett internt samarbete 

skapas. Därför bör en process vara förståelig och accepterad inom verksamheten för att 

fungera bäst. Det är viktigt att det även finns en helhetssyn, att man inte tittar enbart på varje 

aktivitet utan att man även ser och analyserar hela kedjan av aktiviteter och deras effektivitet 

och värdeskapande.  

Det finns fyra nyckelord (värde, integration, tid och stabilitet) som behövs för att skapa den 

goda processen där varje nyckelord har sitt mål och syfte. Processen bör utformas med 

värdeskapande aktiviteter där man genom att använda gemensamma resurser och 

grundinformation eliminerar onödiga steg och arbetar mer gränsöverskridande för att minska 

dubbelarbete (Fredholm, 2013). Ledtiderna i processen blir minskade och även eventuella 

avvikelser och defekter från standarden som skapar instabilitet. Alla dessa nyckelord behövs 

för att skapa en nöjd kund och uppnå dennes behov och tillfredsställelse.  

Ljungberg och Larsson (2012) har delat upp processens resultat i två delar men båda ur ett 

tidsperspektiv; objekt ut och effekter. Objekt ut innefattar det omedelbara resultatet av 

processen, alltså vad kunden får, medan effekter står för det mer långsiktiga resultatet som 

grundar sig bland annat i oförutsedda händelser, kundtillfredsställelse och olika beteenden 

från kunder. Att företag och organisationer arbetar med standardiserade processer är något 

som Ljungberg och Larsson (2012) ser som en fördel inom en verksamhet. Är processer 

uppbyggda med en likartad modell så kan företagets kapacitet bli jämnare. Anställda kan byta 

mellan olika processer och ärenden samt att utbildningsinsatser minskar betydligt (specifikt 

om processförfarandet) eftersom de följer samma standard. Standardiserade processer skapar 

även möjligheten att anställda kan hjälpa och stödja varandra enklare i varandras arbeten.  

 

 

2.5  Leveranser och leveransservice 

 

Tjänster och produkter som levereras saknar ibland den kvalitet som efterfrågats, där 

kvalitetsbegreppet i sammanhang med leveranser betyder leveransservice. Om leverantören 

inte har tagit fram någon grundmall för att uppnå god leveransservice för en specifik produkt 

eller tjänst kommer det att skapa ett missnöje hos kunden när det gäller förväntningar, behov 

och krav (Haverblad, 2008). En kund vill att produkten eller tjänsten ska levereras i rätt tid, på 

rätt plats och i rätt form  (Oskarsson, et al., 2013). Bjornland, Persson och Virum (2003) 

beskriver att leveransverksamheter tillfredsställs utifrån de önskemål och behov som kunden 
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har. Förutom leveransservice så förknippas leveransernas kvaliteter med leveranskostnader 

vilket innebär bland annat kostnader för transporter och hantering av leveranser.  

Logistik, eller leverans som används som begrepp i denna studie, bygger på att säkra 

processen från produktutveckling till leverans och installation hos kund. Bjornland, Persson 

och Virum (2003) förklarar att för att lyckas med detta så behöver företaget bland annat styra 

och kontrollera processen samt planera och samordna flödet både internt inom företaget, men 

även externt mot kunder och eventuella underleverantörer. Utvecklingen av leveransprocessen 

skapar goda förutsättningar för att minska kostnaderna samt öka effektiviteten och intäkterna. 

Allt beroende på den goda leveransservice som uppkommit med den kvalitetssäkring som 

införts i företagets leveransprocess. Kvalitetssäkringen innebär en organisationsförändring då 

strukturen, planeringen och styrningen ändras, och dessa måste ses som en helhet för att 

kunna uppnå den mest optimala förbättringen. 

Logistik generellt innehåller processer med flera aktiviteter, allt från planering, försäljning till 

transport och det en organisation oftast har mest kontroll på är antalet försäljningar. Detta gör 

att organisationen missar helhetssynen för en hel produkts leveransprocess (Bjornland, et al., 

2003). De processer som finns i en verksamhet har ofta en relation eller koppling till varandra. 

Vanligtvis så finns en koppling mot exempelvis marknadsföring, utveckling och ekonomi 

men traditionellt så arbetar dessa avdelningar individuellt, vilket i förlängningen minskar 

effektiviteten av organisationens processer. En process som har flera aktiviteter där 

aktiviteterna är effektiviserade individuellt kan få problem vid en effektivisering av hela 

processen, då organisationen från början inte sett till processens helhet (Bjornland, et al., 

2003). 

Genom en god struktur och samordning av processen och dess aktiviteter internt skapar man 

relationer och samband mellan resurser (exempelvis avdelningar), informationer och 

aktiviteter inom företaget så att man ser till helheten av företagets processer istället för 

enskilda processer och aktiviteter. Vanligtvis finns det en möjlighet till samordning vilket i 

förlängningen kommer skapa bättre leveransservice, lägre logistikkostnader och en bättre 

kapitalbindning. Det interna perspektivet skapar förutsättningar för att företaget ska bli 

konkurrenskraftigt i form av en konkurrenseffektiv leveransprocess eftersom det interna 

perspektivet ger grunden för kvalitet för företagets processer. Bjornland, Persson och Virum 

(2003) menar på att arbetar man för att nå bättre logistik så arbetar man indirekt med 

utvecklingen av en bättre kvalitet. 

 

 

2.6  Information och informationssystem 
 

För att åstadkomma goda leveranser krävs bra informationsflöden i form av 

informationssystem, och gällande informationssammanhang har Bjornland, Persson och 

Virum (2003) sett att det finns ett starkt samband mellan produkter och processer. 

Informationssystem kan öka kvaliteten, hantera informationen och skapa en mer 

automatiserad informations- och processväg vilket leder till att processen blir mer 

kostnadseffektiv, kvaliteten höjs, kapaciteten och genomloppstiden ökar respektive går fortare 
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utan avkall på kvaliteten. Det som informationssystem dock skapar är utbildning internt (och 

eventuellt externt), för att användarna ska kunna använda informationssystemet på det bästa 

sättet och detta tar tid i form av utbildning och träning. Sedan finns det även en 

kostnadsmässig satsning på ett informationssystem. 

Fördelen med ett informationssystem är att informationen är samlad och att det skapas en 

integrering av funktioner som behövs för processerna (Bjornland, et al., 2003). 

Förutsättningen för att dra fördelar och nå effektivisering av ett informationssystem är att 

information matas in korrekt i systemet och att användare som behöver den informationen kan 

hitta och använda den. Information är ett sätt att kommunicera på och kommunikation är 

något som skapat fördelar för logistiken i form av exempelvis högre pålitlighet, minskade 

ledtider och bättre styrning av leveransprocessen. I allmänhet ser man att integrerade 

systemlösningar blir allt vanligare för logistiklösningar (Bjornland, et al., 2003).  

 

 

2.7  Kvalitet 

 

Kvalitet är väldigt individuellt från organisation till organisation och den avgörs utifrån vad 

organisationen vill och hur organisationens verksamhet ser ut. För att veta vilken kvalitet som 

passar en specifik organisation så måste kunderna vara delaktiga eftersom det är deras krav, 

behov, önskemål och förväntningar som styr vilka kvalitetsfaktorer som ska finnas och hur de 

bör se ut. Detta för att organisationen och kunden skall vara tillfredsställd och så att rätt 

kvalitet blir uppnådd (Edvardsson, et al., 1998). Därför menar Edvardsson et al. (1998) att det 

är viktigt att kvalitetsarbetet tydligt genomsyrar hela organisationen på alla nivåer samt att det 

finns bestämda och dokumenterade kvalitetsbegrepp som kan användas vid kommunikation 

och marknadsföring, både internt och externt. Detta för att både kunder ska bli nöjda och att 

anställda får en bättre arbetsmiljö (Edvardsson, et al., 1998). Edvardsson et al. (1998) menar 

att det finns både intern och extern kvalitet och att den externa grundar sig på den interna, 

alltså att det som sker inom organisationen i form av tjänster och de interna 

leveransprocesserna påverkar den externa kvaliteten som kunden bedömer.  

Edvardsson et al. (1998) menar att de fördelar som finns genom att sätta upp kvalitetsmål är 

att organisationen, dess verksamhet och anställda vet vart organisationen vill och kan då 

arbeta utifrån det. Ledningen kan även arbeta från de målen och skapa en strategi och 

planering för kvalitetsarbetet. Sedan har kunderna en möjlighet att göra en bedömning om hur 

de tror att organisationens produkter/tjänster kommer att fungera och levereras, i form av 

kundförväntning, samt att kunna återge en utvärdering efter användandet tillbaka till företaget. 

Framledes kan kvalitetsarbetet utvärderas och mätas, så att organisationen får en jämförelse 

mellan utvärderingen och kvalitetsmålen. Därför är det viktigt att skriva tydliga mål för att få 

ett verkligt och beskrivande mätresultat. Mätresultatet visar på vad som har gått bra och vad 

man har uppnått men även vad man inte har uppnått och mer generella faktorer kopplade till 

det (Edvardsson, et al., 1998). 
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2.8  Kvalitetssäkring 
 

Det krävs mer än god kravhantering för att säkerställa god kvalitet menar Eriksson (2011), 

som diskuterar hur viktigt det är att kvalitetssäkra systemet. Kvalitetssäkringen kan göras 

genom en bra projektledning som styr och förstår samt kan använda sig av vald 

projektledningsmetod och en god testprocess med framtagna checklistor och mallar. Under 

utvecklingen av systemet krävs inte enbart välskriven kod. God dokumentation och 

kommentering av kod är minst lika viktigt som att systemet verkligen är testat. Testningen av 

systemet kan ske genom testfall men förutom det så bör själva testprocessen kvalitetssäkras 

genom granskning av prototyper och dokument. Vid driftsättning av systemet så bör 

procenten för antalet gånger som driftsättningen inte fungerar på en gång vara marginell och 

användarna ska ha fått tillräcklig utbildning för att förstå systemet och dess funktioner, för att 

kunna använda det på ett bra sätt.  

Standarden ISO 8402 definierar kvalitetssäkring ”… som alla planerade och systematiska 

åtgärder nödvändiga för att ge tillräcklig tilltro till att en produkt kommer att uppfylla givna 

krav på kvalitet.” (Eriksson, 2011, p. 22). Därför är kvalitetssäkringen repetitiv på så sätt att 

den görs flera gånger under utvecklingen och leveransen av produkten, konstaterar Eriksson 

(2011). Skulle kvalitetssäkringen enbart göras på slutet, när systemet är nästan eller helt 

färdigutvecklat eller vid leveransen till kund så skulle många fler problem uppstå i form av 

buggar och fel. Desto tidigare felen hittas desto billigare är de att åtgärda. En metod för att 

hitta och justera fel tidigt, så att kundens krav kan anpassas/ändras i tid kan vara genom att 

göra delleveranser av systemet till kunden. Då kan kunden (och företaget) testa systemdelarna 

i god tid innan slutleveransdatumet samt att kunderna kan testa systemet i sin miljö. 

 

 

2.9  Mätning av kvalitet 
 

Mätning används för att veta hur någonting ligger till och hur man ska gå tillväga för att nå 

sitt mål (Ljungberg & Larsson, 2012). Att mäta exempelvis sina ledtider och 

kundtillfredsställelse ger möjligheten att få förståelse för verksamhetens effektivitet och vad 

som är värdeskapande för verksamheten men även kunskapen för att kunna ta faktabaserade 

beslut som grundar sig på mätningens resultat. Resultatet ska i förlängningen kunna användas 

för att åtgärda eller ändra handlingar (Ljungberg & Larsson, 2012). Detta kräver att man både 

mäter rätt saker och på rätt sätt menar Ljungberg och Larsson (2012), eftersom utan mätning 

så vet man inte vad, hur och när man ska förändra eller utveckla exempelvis en process så att 

den ska bli förbättrad – effektivare och mer stabil. Därför är det viktigt att man tar fram ett 

syfte över var och varför mätningen ska göras. Detta för att alla ska få en gemensam syn på 

mätningen och för att man ska kunna arbeta mot samma mål (Edvardsson, et al., 1998). 

Jacobsen (2009) menar däremot att man måste bestämma när man ska mäta, vilket ingår i 

tänket att mäta på rätt sätt för att få ut resultat som kan användas vidare, trots att det kan vara 

svårt att veta när man ska mäta eftersom det många gånger är individuellt och skiljer sig från 

fall till fall. Exempelvis så kanske man måste mäta trettio gånger för att få ut ett användbart 
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resultat istället för fem mätningar, eller att mätningen bör ske efter sex månader eftersom 

förändringarna som sker under en månads tid kan vara för små och otydliga. 

Ljungberg och Larsson (2012) menar att mätning används för att se möjligheter genom 

identifiering av problem och det är även viktigt för att kunna göra förbättringar. Mätningar 

identifierar inte bara problem utan ger även en förståelse till problemet. De jämför och skapar 

underlag för förändring, kunskap, beslut och budskap samt att det ”… tydliggör samband 

mellan insats och resultat.” (Ljungberg & Larsson, 2012, p. 248). Vidare beskriver Goldkuhl 

och Röstlinger (1990) att det är vanligt att det finns olika problemuppfattningar om ett 

specifikt problem, och problemen kan både vara positiva och negativa. När någon i 

verksamheten känner av ett problem är det dags att göra en förändring, alltså visar det på ett 

förändringsbehov. Därför gör man en förändringsanalys för att hitta grundorsakerna till 

problemet samt hur problemen påverkar processerna, vilket skapar underlag för 

förändringsåtgärderna. Förändringen kan göra att problemen blir ickeproblem genom att det 

görs en förändring av processen med anpassade mål och möjligheter. Återkoppling är en 

grundpelare i kvalitetsarbetet och kvalitetssäkringen och att det är kunden som kommer att ha 

fler frågor framledes. Främst för att de ska veta att de kan påverka företagets produkter och 

processer (Edvardsson, et al., 1998). Därför är det viktigt att ha en god och kontinuerlig dialog 

och återkoppling med kunderna. I allmänhet så kommer kundernas synpunkter om den 

upplevda kvalitén genom klagomål eller utvärdering. 

 

 

2.10  Kravhantering 
 

Eriksson (2011) menar att genom åren så har det blivit svårare att kravhantera genom den 

konkurrens som finns och genom den integration som finns mellan olika system idag. I början 

av 2000-talet var systemen mer isolerade till skillnad från den utveckling som finns idag där 

systemen kommunicerar med varandra. Detta innebär att antalet användare har blivit fler 

genom åren vilket skapar högre krav på användbarhet i systemen. Därför blir 

systemutvecklingen en beroende del av god kravhantering för att klara konkurrensnivån både 

ur ett kvalitetsperspektiv och leveransperspektiv – leverera i rätt tid och kvalitet samt enligt 

budget. Eriksson (2011) betonar att för att kunna skapa god kvalitet så måste man 

kravhantera, alltså samla in krav för att IT-system ska tillverkas enligt de behov och 

förväntningar som finns. Genom kravhantering så minskar man kostnader, missnöjdhet och 

förseningar, och det är viktiga faktorer för att vara konkurrenskraftig och inte tappa kunder 

samt antalet beställningar. 

En bra kravhanteringsprocess ger leveransföretaget möjlighet att effektivisera sin 

leveransprocess eftersom kravhanteringen sker enligt ordnade former och skapar ett underlag 

som kan användas flera gånger, så att en ny kravhanteringsprocess behöver inte skapas för 

varje gång (Eriksson, 2011). Dock kan det skilja sig från system till system. Men har 

leveransföretaget en grundmall så kommer arbetet att underlättas och bli mer effektivt. 

Eriksson (2011) menar att det inte är ovanligt att kraven samlas in på fel sätt genom fel 

tekniker från leverantörens sida och att fel intressenter involveras samt att intressenterna inte 
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kan redogöra för alla krav som faktiskt behövs. Bra dokumentation krävs (oftast) i form av en 

kravspecifikation. Fungerar inte kravinsamlingen och dokumenteringen så kommer problem 

att uppkomma. Problem i form av onödiga ändringar, feltolkningar av dokumentationen och 

ändringar i kravspecifikationen/installationsarbetet med saknade funktioner som resultat. 

Detta leder till onödiga fel och onödiga kostnader som faktiskt kunde ha undvikits genom en 

god kravhanteringsprocess. Därför är det bättre att göra rätt från början.  

Dock finns det svårigheter med att samla in krav enligt Eriksson (2011) i och med att kunden 

och intressenter ofta inte har kunskaper om tekniska möjligheter och sina egna 

användningsområden, att olika nomenklatur skiljer mellan användare och utvecklare och att 

kunden är oengagerad och kanske orutinerad. Grunden till god kravhantering är god 

kommunikation, vilket inte är enkelt men som kravhanterare måste man försöka få en bra 

kommunikation med varje kund.  

Hur hittar man då rätt typer av krav? Eriksson (2011) menar att man måste prioritera kraven 

baserat på deras värde. Värdet utgår från verksamheten och användarna i en kombination med 

kunskap och kostnader. Prioriteringen kommer att ge fördelar som en bättre planering, 

styrning av resurser, underlättande av kommunikationen och en möjlighet att kunna 

identifiera specificerade krav för testprocessen. Även riskerna kan förhoppningsvis 

identifieras i tid så att man undviker onödiga kostnader och minskar antalet risker som inte 

kan lösas. Genom att hitta rätt typ av krav kan leverantören arbeta mer med de viktiga kraven 

och mindre med de mindre viktiga kraven, vilket säkerställer att de viktiga kraven fungerar 

som de ska. 

 

 

2.11  Värdeskapande leder till kundnöjdhet och effektivare leveranser 
 

Vad som är värdeskapande kan bestämmas genom hur marknaden ser ut men oftast avgörs det 

av en enskild kunds behov och förväntningar. Men även framtida kunders behov och 

förväntningar spelar roll för att kunna skapa en bra bedömning för vad kundnöjdhet är och 

vad som är värdeskapande i processen. Ljungberg och Larsson (2012) resonerar så att det som 

inte är värdeskapande för en process kan vara slöseri, vilket man bör ta bort eller försöka 

minska ner. Istället menar Ljungberg och Larsson (2012) att kundnöjdhet ska skapas genom 

tillfredställelse, att kundens förväntningar efterlevs annars kommer kunden blir missnöjd. 

Varje kund har sina egna förväntningar och behov, vilket betyder att som leverantör så bör 

man vara anpassningsbar. Förväntningarna grundar sig bland annat på tidigare erfarenheter, 

konkurrensnivå och tredjepartsinformation medan behoven kommer ifrån den verksamhet 

som kunden bedriver och att verksamheten behöver produkter och tjänster som anpassas efter 

den (Ljungberg & Larsson, 2012). Leverantören ska inte ge kunden mer än vad kunden 

behöver (enligt överenskommen kravspecifikation) då leverantörsföretaget förlorar tid och 

pengar om man ger mer. Det är ett svårt övervägande och ibland kan det vara bra att leverera 

mer än vad som bestämts i kravspecifikationen. Något som också kan höja 

kundtillfredsställelsen och kvalitetsupplevelsen för kund är en höjd leverantörs image och att 

man ger rätt förväntningar. Ser man att planerad leveranstid inte kommer att kunna hållas så 
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är det bättre att man flaggar för det till kunden i god tid så att deras förväntning om planerad 

leveranstid ändras, annars skapas ett missnöje som kanske hade gått att undvika (Ljungberg & 

Larsson, 2012). Kundbehov är något som man aldrig kommer ifrån i samband med processer 

menar Ljungberg och Larsson (2012). 
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3  Metod  
 

Under metodavsnittet redogörs för val av forskningsansats och hur tillvägagångssätt har 

fortlöpt - undersökningsansats, datainsamlingsmetod, urval, dataanalys. 

 

 

3.1  Forskningsansats  
 

Studien har baserats på ett induktivt angreppsätt där observationerna och resultatet skapar 

teorin. Motsatsen till induktivt är deduktivt, som skapar resultat och observationer genom 

teorin. Genom ett induktivt sätt har data samlats in och analyserats på ett öppet sätt jämfört 

med ett deduktivt sätt där det är hypotesen som styr. Bryman och Bell (2011) menar att 

genom ett induktivt sätt så kan grundval tas fram från observationerna och resultatet från de 

generaliserbara slutsatserna som kommer fram. Generering av teorier och relationen mellan 

teori och forskningen är de två huvudsakliga i ett induktivt sätt.  

Forskningsstrategin för studien har varit av kvalitativ form, där ord och visuella bilder 

fokuserats på. Motsatsen till kvalitativ är kvantitativ, och i kvantitativ strategi kvantifierar 

man och analyserar siffror. En kvalitativ forskning relaterar till det induktiva angreppssättet 

genom relationen mellan teorin och forskningen (Bryman & Emma, 2011). Vanliga 

forskningsmetoder vid en kvalitativ studie är intervjuer, observationer och dokumentanalyser 

(Denscombe, 2013).  

 

 

3.2  Undersökningsansats 

 

För att besvara de forskningsfrågor som tagits fram i studien har både intervjuer och 

observationer gjorts. Detta för att komplettera varandra vilket har givit ett bredare och mer 

trovärdigt resultat med både åsikter och svar från intervjuerna samt observationer av hur det 

fungerar ute i ”verkligheten”. Genom att göra intervjuer istället för enkätundersökning så 

menar Denscombe (2013) att svaren ger säkrare validitet eftersom man vet att intervjun har 

ägt rum och att personen faktiskt har sagt så. Ett enkätformulär kan bli ifyllt lite hur som helst 

om inte personen i fråga är seriös. Forskaren har även fått ett djupare perspektiv genom att 

använda sig av metoden intervjuer i och med att forskaren kan ställa följdfrågor och vara mer 

flexibel under intervjun. Den som intervjuas leder samtalet och har full möjlighet att detaljera 

sin beskrivning och utveckla svaren på intervjufrågorna. Intervjuer kan göras på många olika 

sätt och i denna studie lämpade sig semistrukturerade intervjuer eftersom då kunde förskrivna 

frågor användas som grund medan ändringar och anpassningar kunde göras mot den som 

intervjuades. Semistrukturerade intervjuer är strukturerade med fördefinierade frågor men är 

mer lik ostrukturerade intervjuer än strukturerade intervjuer eftersom det finns en större 

möjlighet till flexibilitet och anpassning mot de som intervjuas. Strukturerade intervjuer är 

däremot en intervjumetod där personen som intervjuas är väldigt styrd och forskaren har stor 

kontroll över intervjun. Man kan även säga att den valda intervjumetoden för studien, 
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semistrukturerad intervju, kan kompletteras och snuddar vid den närliggande intervjumetoden 

djupintervjuer eftersom studien vill få fram personers åsikter och uppfattningar av situationer 

och händelser. Förutom detta tar djupintervjuer fram även känslor och erfarenheter, vilket är 

två mindre parametrar som förmodligen per automatik kommer att komma fram vid 

intervjuerna (Denscombe, 2013). 

Observationerna ger forskaren en bild av situationerna och de vardagliga händelserna i och 

med forskarens iakttagande menar Denscombe (2013). Observationsformen som användes i 

studien var deltagande observation och där kan iakttagandet vara öppet eller dolt med syftet 

att samla in information om händelser och kulturer. I studien har både ett öppet och ett dolt 

förhållningssätt används men där nyckelpersoner varit medvetna om att observationerna 

hållits. Ett öppet förhållningssätt har använts trots att det kan minska antalet 

observationstillfällen och en möjlighet till bristande tillförlitlighet för forskaren. 

Observationsanteckningarna och dess resultat kan ifrågasättas och kan oftast inte verifieras 

genom en ny observation. Det finns också en risk att den naturliga miljön påverkas genom att 

forskaren är öppen med sin roll vid observationen. Påverkningen kan innebära till exempel att 

någon av de som observeras agerar på ett annat sätt än om de inte hade varit observerade eller 

medvetna om att de var observerade. Observationsmetodens fördelar är de goda insikterna 

som forskaren får och möjligheten till att se sambanden (en helhet) genom de holistiska 

förklaringarna vilket innebär att samband kan ses mellan olika faktorer. Även aktörernas 

uppfattningar kan fås genom deltagande observationer (Denscombe, 2013). 

Observationsformen skapar även möjlighet att se mer på djupet än att se händelserna och 

kulturerna i ett bredare perspektiv. Vilket skapar möjlighet att bland annat se mer detaljer i 

kulturen eller händelsen samt dess komplexitet (Denscombe, 2013). 

 

 

3.3  Datainsamlingsmetod 
 

Studiens datainsamling har skett kombinerat genom både intervjuer och observationer. De 

semistrukturerade intervjuerna har gjorts med anställda som berör det specifika systemet och 

med ett urval av kunder som har köpt det specifika systemet. Observationerna som är av 

deltagande form har gjorts vid kundmöten där kunder och anställda deltagit, vid interna möten 

mellan anställda och ledning samt när en eller flera anställda arbetar. Detta för att undersöka 

hur leveransen av systemet ser ut och hur kvalitetssäkringen och samarbetet ser ut internt och 

externt. Observationerna i studien visar på hur olika processteg fungerar och vilka eventuella 

problem som finns och uppstår samt om hur lösningar kan hittas och åtgärdas. 

Observationerna har gjorts med både ett öppet och dolt förhållningssätt, där personerna som 

observeras varit medvetna om att forskaren observerat medan vid vissa observationer har 

forskaren varit dold där enbart nyckelpersoner varit medvetna om att forskaren observerat. 

Genom observationerna så var tanken att forskaren skulle få fram en bild av hur 

kommunikationen och samarbetet ser ut. Intervjuerna har däremot gått ner på en djupare nivå 

och tagit fram mer information om hur bland annat leveransprocessen, samarbetet och 

kvalitetssäkringen av processen fungerar.  
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3.3.1  Företaget X 
 

Studien har gjorts på ett medelstort företag där IT-system levereras till kunder och där 

problematik finns för en leveransprocess för ett specifikt system som undersökts i denna 

rapport. Företaget arbetar med konsultintensiva införandeprocesser (benämns som 

leveransprocess i denna studie) samt säljer och utvecklar flera IT-system. Föreliggande till 

studien är att företaget X vill få en översyn samt ett förslag till förbättringar av 

leveransprocessen och en metod för att kunna kvalitetssäkra processen.  

Företaget har valt att vara anonymt och benämns som företaget X i denna studie. Anledningen 

till anonymiteten är att företaget inte vill att detta ska sprida sig bland företagets kunder och 

slå tillbaka negativt på företaget innan företaget har hunnit rätta till problemen. Sedan har 

forskaren ansett att företaget bör vara anonymt då forskaren vill skapa en mer allmän studie. 

Allmän utifrån att många delar i studien är användbara och implementerbara i andra 

organisationer, både inom och utanför IT-branschen, för statliga, kommunala och privata 

verksamheter.  

 

3.3.2  Urval och genomförande 
 

Antalet personer som intervjuats och antalet situationer som observerats har varit begränsade 

eftersom studiens datainsamling skedde under ungefär två veckor. Detta innebar att 

observationer inträffade vid redan inbokade mötestider mellan anställda och anställda eller 

mellan anställd och kund. Intervjuerna som gjordes förlades under samma veckor som 

observationerna men vid andra tillfällen. I både observationerna och intervjuerna med 

kunderna fanns det skillnader i form av att olika anställda varit med vid olika observationer 

och kunderna som har köpt systemet har kommit olika långt i leveransprocessen. Vissa 

observationstillfällen kunde också innefatta anställda som inte arbetar med specifikt system. 

 

Tanken var först att alla fyra anställda som arbetar med det specifika systemet skulle 

intervjuas och att antalet kundintervjuer skulle vara mellan tre till fem stycken. Men som 

Figur 3 visar, baseras studiens resultat på totalt sju intervjuer varav tre intervjuer har gjorts 

med anställda som arbetar med systemets leveransprocess som studien undersöker. 

Resterande fyra intervjuer gjordes med företaget X kunder som har köpt systemet och är inne 

i olika delar av leveransprocessen, och de är utvalda av företaget. Intervjutillfällena var 

mellan 20 minuter till 40 minuter, och då användes två olika intervjufrågemallar (Bilaga 1 och 

Bilaga 2) som tagits fram eftersom studien tittade både på kundens och de anställdas 

perspektiv. 

 

De observationer som genomfördes i denna studie har varit olika långa och observationernas 

innehåll har varierat, och vid samtliga observationer har forskaren antecknat och de 

observationsanteckningarna finns att läsa i Bilaga 4. Observationerna har varit som kortast 40 

minuter och som längst två dagar. I tabellerna nedan, Figur 2 och Figur 3, presenteras mera 

detaljerad information om observationerna och intervjuerna.  
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Observation Beskrivning Antal personer Plats Tid 

1 Internt möte (med 

olika inslag) 

Ungefär 15 Fysiskt 2 dagar 

2 Anställd arbetar 

(installation och 

felsökning) 

1 Via 

internetverktyg 

70 minuter 

3 Anställda arbetar 

(felsökning) 

2 Via 

internetverktyg 

75 minuter 

4 Internt möte 7 Fysiskt och 

telefon 

90 minuter 

5 Kundmöte 3 Telefon 40 minuter 

 

Figur 2. Tabell med information om observationerna. 

 

Intervju Plats Tid 

Anställd Telefon 30 minuter 

Anställd Telefon 30 minuter 

Anställd Via internetverktyg 60 minuter 

Kund Telefon 40 minuter 

Kund Telefon 40 minuter 

Kund Telefon 20 minuter 

Kund Telefon 40 minuter 

 

Figur 3. Tabell med information om intervjuerna. 

 

 

3.4  Dataanalys 

 

I och med att studien har gjorts med kvalitativa metoder (observationer och intervjuer) så har 

analysen av data också följt ett kvalitativt analyseringssätt. Denscombe (2013) har definierat 

analysprocessen i fem steg, där de kvalitativa stegen har sin process och den kvantitativa 

processen har sina fem egna steg. Dock finns det flera liknelser mellan de två 

förhållningssättens steg.  

De fem kvalitativa stegen har varit  

 förberedelse, 

 förtrogenhet, 

 tolkning, 

 verifiering och 

 presentation av data. 

 

Dataanalysprocessen av kvalitativ art är en repetitiv metod, därför kan flera steg hoppas 

emellan och återkomma under processens gång. Men i en logisk följd så startar processen med 

att insamlat data förbereds (steg 1) på det sätt att det har bearbetats, sorterats och organiserats 
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så att det enklare kan analyseras. Innan detta är det viktigt att ha säkerhetskopierat allt 

material innan, så att ingenting skrivs över om originalanteckningarna exempelvis skulle 

behövas. Sedan behöver forskaren också bestämma i vilka format som materialet ska finnas i 

och vilka eventuella dokumentmallar som ska följas. Vidare i processen ska data genomgås 

om och om igen i form av läsning. Data studeras även för att få en djupare känsla och se 

detaljer. Detta kallas för förtrogenhet (steg 2) – att skapa förtrogenhet för studiens data 

(Denscombe, 2013). 

 

Tolkningen av data (steg 3) kan sägas är en egen mindre process på fyra steg då tolkningen 

inletts med koda data vilket innebär att rådatat märks eller får etiketter. Därefter delas 

uppmärkt data in i olika kategorier. Sedan identifieras samband och mönster bland data, koder 

och kategorier som identifieras till samma teman och kategorier eller koder identifierar 

relationer emellan. För att forskaren sedan ska kunna ge sina slutsatser av tolkningen. 

Generaliseringen innehåller det forskaren har kunnat identifiera av de samband och mönster 

som finns. Alternativt så kan uttalanden göras, slutsatserna kan beskrivas eller så kan en ny 

teori föreslås. Vanligast är dock att begrepp hittas och att de beskrivs. Tidigare nämndes det 

att analysprocessen är en form av repetitiv karaktär och det är just tolkningsprocessen som är 

repetitiv. Där kan forskaren få hoppa fram och tillbaka för att se och hitta nya samband och så 

vidare (Denscombe, 2013).  

 

För att kunna garantera att insamlande data stämmer och att det finns en trovärdighet så måste 

data verifieras (steg 4) genom bedömning av forskningskvalitetens grunder; validitet, 

tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Validiteten visar på datas noggrannhet och 

precision, alltså hur data har uppmätts och om rätt data är insamlat. Genom tillförlitligheten 

kontrolleras forskningsinstrumentet och dess eventuella påverkan eller neutralitet. Om 

resultatet blir detsamma vid fler undersökningar i andra sammanhang med samma 

forskningsinstrument eller om det finns påverkningar som gör att det blir andra resultat. 

Generaliserbarheten, alltså den externa validiteten, undersöker hur och när 

forskningsresultatet kan användas, om forskningen kan användas i fler sammanhang än just 

inom valt forskningsexempel. Sedan kontrolleras även datas objektivitet – om forskningen är 

opartisk, neutral, rättvis och ärlig (Denscombe, 2013). 

 

I det sista och femte steget så menar Martyn Denscombe (2013) att datainsamlingen ska 

presenteras i form av ord eller bilder samt att den dataanalysprocessen som använts ska 

beskrivas. I denna studie har forskaren valt att presentera materialet genom samma rubriker 

(kategorisering) under både resultatet som i analysen för att läsaren enklare ska se samband 

och teman i datamaterialet, och mellan de olika avsnitten. Stycken har sedan uppdelats för att 

skapa ett tydligare mönster och samband mellan delarna i analysen. Detta kvalitativa data som 

presenteras har inte varit lika enkelt att beskriva och visa som kvantitativt. Kvalitativ data är 

ofta komplex, svår och tidskrävande att beskriva och presentera. Det är vanligt att all 

datainsamling inte kan tas med så därför måste forskare prioritera sin data och vara selektiv 

vid valet av data. Sedan handlar det om att retoriskt skapa en trovärdig och övertygande 

rapport, och därför är forskarens val av rapportskrivning och litterära färdigheter viktigt i det 

sista och avslutande steget i analyseringsprocessen av data.  
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3.5  Metodproblem 
 

De problem som Denescombe  (2013) har hittat och som kan inträffa vid en kvalitativ studie 

är att studiens data kan vara mindre representativ, vilket innebär att data och studien kan bli 

svårare att generalisera. Det är ett problem som kan vara svårt att se eftersom jämförbarheten 

mellan så kallade enheter är grundade på för få enheter. Sedan finns det en problematik 

gällande forskarens ”jag”, att vid kvalitativa analyssätt så förekommer det att forskaren är mer 

inblandad i studiens alla moment. På så sätt kan forskarens egna tankar och bakgrund blanda 

sig in i arbetet och påverkar momenten och resultatet. Även tiden är ett metodproblem som 

förekommer då analysen av data är väldigt tidskrävande och kanske till och med 

avskräckande menar Denscombe (2013). Men det finns också risker att förklaringarna blir 

förenklade och att kontextens betydelse inte blir den samma vid kvalitativa metodsätt. Detta 

kan skapa förändrat och eller förlorat data eftersom forskaren har haft sin subjektiva syn på 

studien. Forskaren kan ha påverkat den samt känt att vissa saker inte passat in och därför varit 

mer återhållsam och lyft ut enligt forskaren ”oväsentligt” data. 

 

Andra problem som skulle kunnat inträffa är bortfall av observationstillfällen och intervjuer 

på grund av sjukdom, ändringar i planeringar eller andra orsaker. Därför har det varit viktigt 

att vara förberedd med intervjufrågor innan intervjuerna och påläst om hur observationerna 

fungerar – vad forskaren ska tänka på och tips på hur forskaren bland annat ska göra sina 

fältanteckningar. 

 

 

3.6  Validitet och reliabilitet 
 

Validitet eller mätningsvaliditet (som görs med ett mätningsinstrument) är en form av 

mätning som används vid olika tillfällen och i olika sammanhang. Den gemensamma tanken 

för validitet är att mätningarna ska kunna bedömas och att man ska kunna säkra att mätningen 

har gett ett trovärdigt svar. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) talar om att det finns två 

typer av validitet; inre och yttre. Den inre validiteten kan kollas utan att empirisk data har 

samlats in och inre validitet jämför begrepp och de mätbara operationernas definitioner för att 

säkerställa god (inre) validitet. Yttre validitet jämför istället verkligheten mot de mätvärden 

som man fått vid en operationell definition. Detta betyder att yttre validitet är oberoende från 

inre validitet och behöver empirisk data för att kunna bedöma den yttre validiteten. Dock 

skiljer sig validitet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. I den kvalitativa forskningen 

finns det stora möjligheter att avvikelser kommer att inträffa eftersom de olika 

forskningsmetoderna samlar in olika slags data (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2008). Därför 

finns det ingen metod som kan säkra att kvalitativ forskning stämmer och är rätt. 

 

God reliabilitet säkerställer att mätningsinstrumentet mäter på ett stabilt och tillförlitligt sätt. 

Detta innebär att vid hög reliabilitet så kommer mätningsinstrumentet att ge likvärdiga 

resultat vid ett annat undersökningstillfälle. Därför kräver det att undersökningarna är 

oberoende för att skapa en större generalisering (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Det är 
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väldigt svårt och kanske ingen idé att säkra reliabiliteten i en kvalitativ studie säger Eriksson 

och Wiedersheim-Paul (2008). Man bör istället hänvisa till den giltighet som studien har, 

alltså validiteten. 

 

Avsaknaden av en metod för att kunna säkra validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning 

skapar en problematik som man inte rår över. Därför har forskaren velat visa att studien är 

relevant genom valet av en kvalitativ studie som framhäver informanternas åsikter och 

situationer genom intervjufrågorna (Bilaga 1 och Bilaga 2). Studien har haft öppet 

förhållningssätt under intervjutillfällena för att samla in så mycket data som möjligt utifrån 

syftet med studien. Kunden har haft möjlighet att detaljera sina svar och forskaren har haft 

möjlighet att ställa följdfrågor. De informanter som valts har haft en trovärdighet i och med 

att de berör leveransprocessen ofta. Genom att resultatet har analyserats och jämförts mot 

teorin samt att analysen har grundat sig på empirin så har studien blivit mer trovärdig. 
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4  Resultat 
 

Detta avsnitt presenterar resultatet som en sammanfattning av det som framkommit i de 

intervjuer och observationer som gjorts. Resultatdelen är uppdelad i olika huvudrubriker och 

en del har underrubriker, vilket kan ses i Figur 4. Informanterna har blivit kategoriserade 

som kund eller anställd men benämns oftast som intern eller extern för att visa på sidornas 

olika resultat.  

 

 

Figur 4. Avsnittsdelarna som kommer redovisas under Resultatkapitlet.  

 

 

4.1  IT-systemets leveransprocess 
 

Avsnittet om IT-systemet har delats upp med underrubriker för att tydliggöra de olika delarna 

i en leveransprocess, då en leveransprocess är ganska komplex. De delar som kommer 

redogöras för är; leverans, planering, installation och avtal- och leveransgodkännande. 

 

4.1.1  Leverans 
 

Ingen av de externa informanterna har beskrivit hur leveransprocessen ser ut idag. Det som 

finns nämnt från två externa informanter är uppstartsmötet som företaget X har haft med kund 

efter kundens möte med företaget X säljare. Sedan har installationer, utbildningar och 

avstämningsmöten samt testning av systemet efter installation påtalats. De externa 

informanterna anser att tiden mellan mötet med säljaren och beställningen, och uppstartmötet 

har skett relativt fort. Dock fanns det en extern informant som hade en fördröjning på ungefär 
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en månad, vilket informanten menade var ”Kanske lite för lång tid. En snabbare process 

borde finnas”. 

Anledningen till tiden mellan att de interna informanterna får projektet som sitt ansvar och till 

första kontakt med kund anser de är beroende av arbetsbelastning, något alla interna 

informanter är överens om. Kontakt kan etableras redan samma dag, inom 48 timmar eller 

inom en vecka menar de tre interna informanterna. Det har dock hänt att kontakt inte har 

etablerats med kund förrän flera veckor senare, och även månader säger två av de interna 

informanterna. 

En av de interna informanterna har inte beskrivit leveransprocessen och hur den ser ut medan 

de andra två informanterna har beskrivit processens utformning på liknande sätt. I 

nedanstående modell (Figur 5) har informanternas processer beskrivits, i varsin kolumn. 

Vid den första observation framkom det att organisationen är i en förändringsfas där olika 

vägval diskuteras och att verksamheten behöver struktureras samt att vissa verksamhetsdelar 

redan har blivit förändrad. Man ställde även frågan: Hur säkerställs leveranser och hur får 

man en balans och likhet i leveransprocesserna? Från observation fyra framkom det att 

naturliga övergångar och begränsningar mellan system behöver hittas och en gemensam 

terminologi behöver bestämmas. 

Dokumentation är den faktor som de interna informanterna anser som betydelsefull för att 

kunna se vart i processen man är. En intern informant talar om verktyget Super Office där 

projektet är upplagt och där man kan se aktiviteterna genom ett Gantt-schema, men att det är 

svårt att veta hur det exempelvis har gått med en aktivitet. En annan intern informant talar 

OneNote som ett bra verktyg för att dokumentera vad som har hänt, då kan även andra 

konsulter gå in och läsa och uppdatera sig. Rutiner är också något som nämns, av den tredje 

interna informanten. Vid observation fyra konstaterades att olika kunder har olika mycket 

kunskap och att den som är projektledare/införandesamordnare måste tydliggöras. 

”Om rutinerna följs så fungerar det bra. Det dokumenteras alltid och sedan har man möte 

med kund där krav kontrolleras innan installation. Men just nu har företaget X tappat 

rutinerna.” 

(Intern informant) 

”Vi har ingen KANBAN-tavla eller något sådant i dagsläget som visar hur våra aktiviteter 

fortlöper. Vi har försökt ta fram någon slags KANBAN-tavla där vi bryter ner alla 

projektaktiviteter med en ansvarigutförare.” 

(Intern informant) 
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Figur 5. En modell som visar två av de interna informanternas beskrivningar av hur leveransprocesser 

ser ut idag. 
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4.1.2  Planering 

 

Tre externa informanter säger att en planering har gjorts medan den fjärde informanten inte 

har gjort någon planering med företaget X. Av de tre externa informanterna som haft en 

planering är två nöjda och en mindre nöjd. 

”Planeringen har skett via mail och telefon. Dock har vissa personer på företaget X inte gått 

att nå så istället så har jag varit tvungen att kontakta någon annan för att nå den vi 

egentligen behöver få kontakt med. Situationen har varit allmänt ansträngd och en bättre 

framförhållning hade önskats. Den ”gamla” kontakten med företaget X har fungerat jätte bra 

men nu har man blivit ställd.” 

(Extern informant) 

De två nöjda externa informanterna tycker att planeringen fungerat bra respektive allmänt bra. 

Den fjärde informanten säger att ”Någon tidsplan eller projektplan har inte gjorts”. En 

informant tycker att det är svårt att veta vart i processen man är och har då istället fått fråga 

företaget X; ”Hur långt är det kvar?” och ”Hur långt har man kommit?” medan de andra 

externa informanterna känner att det har rullat på och att man har kunnat se processen genom 

de avstämningsmöten och mailkonversationer som varit.  

Internt så säger två av informanterna att planeringen sker via möten men oftast genom 

telefon- eller mailkonversation medan den tredje informanten menar att planeringen ser olika 

ut. Alltså, att det är individuellt från kund till kund. Vid observation fyra framkom det att 

planering är viktigt och det finns alltid en möjlighet att oförutsedda händelser kan uppstå. 

Man anser även att beräkningen av timmar måste stämma med verkligheten och att löften mot 

kund måste minskas då det skapar problem och sedan ska informationen stämma i alla led. 

”Eftersom det inte finns någon resursallokering (vilket efterlyses) så arbetar vi istället med 

resurser i form av nyckelpersoner. Men nyckelpersonerna har andra uppdrag också vilket gör 

att vår planering faller direkt om någon person som behövs inte kan”. 

(Intern informant) 

”Det negativa med en planering är att det blir ändrade inriktningar, saker man inte har koll 

på, stora ändringar. Sedan är systemet komplext vilket ger många möjligheter och kundernas 

miljöer ser olika ut, vilket också påverkar planeringen. Kunderna är olika mycket petig vilket 

också skapar olika mycket rätt och fel i ett system beroende på kund.” 

(Intern informant) 

”Man försöker planera in en lucka mellan olika leveranser men det är svårt eftersom det är 

mycket annat i luften samt att det finns en del oavslutade projekt. Så det är mycket tid som går 

till att släcka bränder istället för att slutföra projekt. Men i den bästa av världar så finns det 

ett datum som vi kommer överens om med kund. Där ser vi till att alla förberedelser är på 

plats innan. När de har gjort de så har vi en tidsbokning där vi bokar in vad varje 

resursperson ska göra samt uppskattar ungefär tid som varje sak kommer att ta.” 

(Intern informant) 
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4.1.3  Installation 

 

Gällande installationerna har installation påbörjats hos alla externa informanter, men de har 

kommit olika långt i den aktiviteten. En reflektion från en extern informant var: 

”Installationen har skjutits på i omgångar, den skulle ha gjorts för flera månader sedan. När 

installationen väl gjordes så har små saker strulat” medan en annan säger att ”Första 

installationen gick bra”. En extern informant berättar att deras process har varit utdragen och 

att allt har varit försenat ett halvår vilket har skapat en irritation och frustration. Vidare 

fortsätter informanten och säger att: ”Jag har kontaktat företaget X flera gånger och det 

känns som att företaget X har lovat mer än vad de kunde hålla”. Sedan menar informanten 

att: ”Det känns som att företaget X utnyttjar situationen eftersom vi är en gammal kund”. 

Situationerna har sett olika ut för de externa informanterna som har intervjuats, men de 

upplever att en tendens till förseningar från företagets sida finns.  

I överlag anser de interna informanterna att installationerna inte har gått smidigt. En menar 

dock att ”Det har varit så olika från kund till kund, halvt bra 6 av fallen och 4 av fallen har 

gått bra”. En annan intern informant menar att det går dåligt för att många anställda saknar 

rätt kompetens och utbildning och att tiden är ett bekymmer samt att det är mycket hoppande 

mellan olika projekt och supportärenden. Den tredje informanten säger följande:  

”Installationerna går inte smidigt när inte kunden har förberett. Då får man kolla 

dokumentationen. Men kunden har inte koll på systemkraven, och kontakten mellan säljaren 

och kunden måste bli bättre så att kunden vet vad de beställer. Det behövs bättre interna 

resurser. Sedan ser kundernas miljöer väldigt olika ut. Vi måste vara säkra på att det 

fungerar.” 

(Intern informant) 

Från den första observationen framkommer det att utbildning och rätt resurser med rätt 

kompetens är två viktiga frågor och parametrar. Genom att arbeta med ”second best” och 

upplärning som en del i arbetet minskas antalet nyckelpersoner. Att arbeta med en ”sidekick” 

i utbildningssyfte framkom även vid observation fyra. Från observationerna två och tre 

kommer det fram att det är mycket felsökningar under installationsaktiviteten och att allt 

letande samt att småsaker tar lång tid. Vilket ger effekten att problem eller saker som inte 

hinns med måste skjutas fram. Man kan se att teamwork är en möjlighet till lärande och att det 

finns en problematik med underleverantörsdata. Sedan framkom det vid observation fyra att 

systemet är komplext med många okända fel. 

Vid observation fem framkom ett arbetssätt genom mötet mellan kund och anställd. Kunden 

och konsulten diskuterade olika funderingar och olika förslag, och under tiden dokumenterade 

konsulten. Konsulten använde namn på företagets X andra anställda och var det något som 

konsulten inte kunde svara på skulle konsulten återkoppla till kund när svar finns. Kunden är 

väldigt intresserad av att höra tidsuppskattningar och olika alternativ. Även framtida behov 

diskuteras vilket innebär att en säljare eventuellt kommer att bli inblandad framöver, då 

kunden kanske är intresserad av fler av företagets produkter. Ett nytt mötesdatum bokades och 

konsulten meddelade att frågor och funderingar kan alltid mailas. 
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4.1.4  Avtal och leveransgodkännande 

 

Tre av de externa informanterna upplever att de får det de har kommit överens om med 

företaget X medan den fjärde externa informanten tycker det är svårt att svara men upplever 

att ”det känns som så”. En extern informant har beskrivit att de stegvis har fått det som de 

kommit överens om och en annan extern informant har beskrivit processen mer ingående med 

aktiviteter. 

Alla interna informanter anser att kunderna får vad som överenskommits, genom den 

kommunikation som finns mellan företaget och kunderna. En intern informant påtalar att det 

blir många ändringar jämfört med vad som först var skrivet i avtalet, vilket innebär att 

slutresultatet inte stämmer överens med Exceldokumentet ”ÖSU” eller kravspecifikationen. 

Vidare konstaterar den interna informanten att systemet är komplext och så länge 

kommunikationen fungerar så är det inte något problem. En annan intern informant menar att 

det finns en ständig dialog med kunderna och på så sätt får de det de beställt, men det har hänt 

att utsatt tid inte har kunnat hållas. 

 

Godkännandet av beställd produkt har ingen av de externa informanterna gjort idag eftersom 

de inte kommit till slutaktiviteterna i leveransen. Däremot anser en extern informant att det är 

för få avtal som skrivs, där informanten menar det gör att det inte finns några leveranskrav 

mellan parterna. Dokumentation är något som alla externa informanter upplever saknas, i 

form av installationsprotokoll eller beskrivning av processen.  

”Upplever inte att vi har fått det jag tycker är självklart. Leveransen har inte hållits inom sin 

tidsram och tidsplan, projektplan och installationsprotokoll har inte funnits. Och jag anser att 

formalia är a och o. Det har uppstått en frustration på grund av förseningen och den 

”dåliga” kontakten. Det finns ett schema och en förhandsinfo, men det följs inte.” 

(Extern informant) 

Däremot säger två externa informanter att systemet kommer att testas och jämföras med vad 

som står i kravspecifikationen innan godkännande av leveransen görs. 

”Något dokument för leveransgodkännande finns inte, utan det ges muntligt. När kunden har 

betalt har de också godkänt produkten.” 

(Intern informant) 

Att dokument för leveransgodkännande inte finns är alla interna informanter eniga om. 

Däremot menar en intern informant att ”Leveransgodkännandet sker nog skriftligt via mail, 

genom avslutade fakturor och avstämningsmöten.” medan en annan intern informant säger 

”Det sker både skriftligt och muntligt. Vanligast är skriftligt över mail.”. De två interna 

informanterna som har berättat om hur leveransgodkännanden görs har olika uppfattningar 

och den tredje interna informanten har en ytterligare uppfattning ”Idag får man ett muntligt 

leveransgodkännande men ett skriftligt skulle behövts i hälften av fallen”. 
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4.2  Dokumentation under leveransprocessen 
 

Leveransprocessen innehåller en del dokumentation som de externa informanterna beskriver 

olika. Dock finns det några likheter mellan de tre externa informanterna i form av avtal och en 

aktivitetslista. Sedan saknar två av de externa informanterna en projektplan. 

”I kravspecifikationen så prickas det av vad som ska göras och man fyller även i om det är 

någonting mer som behöver tilläggas. Inte jätteproffsigt direkt. Sedan finns det ett 

beställningsdokument och en faktura. Några samtalsprotokoll har inte funnits men vissa 

konsulter har skrivit ner vad som sagts, och det har skapat en bättre struktur. Allmänt har det 

känns som panikmässigt. ” 

(Extern informant) 

”Det dokument som har använts har beskrivit det översiktliga och lite om konfiguration. En 

kort samlad beskrivning av de verktyg som finns har också funnits, men ingen projektplan, 

installationsprotokoll eller tidsplan. Sen behöver det tydliggöras vem som är ansvarig från 

företaget samt vilka förväntningar företaget har. En bruttolista på verktyg i systemet hade 

även önskats.” 

(Extern informant) 

”Anbudet, avtalet och en aktivitetslista (Gantt-schema) finns. Sedan finns det en 

kravspecifikation för den tekniska uppsättningen och många minnesanteckningar och 

protokoll. Däremot saknas en mer detaljerad aktivitetslista och en projektplan.” 

(Extern informant) 

Vid den fjärde observationen framkommer det att installationsprotokoll är något som saknas 

och som håller på att tas fram. Men man menade att man inte ska uppfinna nya dokument som 

redan finns i en annan del av verksamheten. De interna informanterna beskriver vilken 

dokumentation som görs på lite olika sätt men gemensamt har alla med verktyget OneNote, 

där allt om kunderna finns (information, installationsprocess, etc.) samt en översiktlig 

planering för alla projekt. En intern informant menar att det idag görs olika typer av 

dokumentation medan en annan säger: 

”Desto mer som skrivs in i OneNote desto enklare blir det för någon ny eller annan anställd 

att ta över ett projekt. Ambitionen finns att ta fram en manual med beskrivningar på processer 

och systemet. Men enbart med vissa delar eftersom det är så olika från kund till kund. Sen bör 

vissa existerande manualer fräschas upp, de som finns inbakade i systemet.” 

(Intern informant) 

Alla interna informanter ser mer fördelar med dokumenteringsverktyget OneNote jämfört 

med verktyget Super Office, som de inte tycker har rätt funktioner. Möjligheten att kunna 

arbeta samtidigt i ett dokument är bland annat något som saknas, vilket är en väldigt viktig 

funktion tycker informanterna. Andra dokument som nämns från två interna informanter är 

kravspecifikation och en annan informant nämner dokumentet ”ÖSU” 

(Överlämningsdokument Säljare till Utvecklare) och protokoll från möten som lagras i 

OneNote.  
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”En ÖSU är inte riktigt en kravspecifikation, en kravspecifikation är egentligen inskickad 

innan till säljarna.” 

(Intern informant) 

”En kravspecifikation fungerar som ett levande dokument. Men det är haltande 

uppdateringar.” 

(Intern informant) 

Alla tre interna informanter uppfattade att det inte finns några dokumentmallar som används 

förutom någon enstaka mall, exempelvis Excel-dokumentet ”ÖSU”. Någon intern informant 

menade att de dokumentmallar som finns inte används. En annan intern informant beskriver 

att det nog bara är ”ÖSU” som finns som dokumentmall, men att även OneNote används. 

Informanten medar dock på att det kan vara bra att det finns en standardmall och att det 

kanske redan finns men att det kanske bara är denna som inte använt de. Den tredje interna 

informanten föreslår en databasbaserad lösning med bättre funktioner för att kunna söka 

information samt för att hitta en struktur för dokumentmallar. Vid den första observationen 

framkommer det funderingar gällande hur man arbetar kring kravhantering, mallar och 

dokument? Man funderade även kring vilka dokumentmallar som finns och vilka man 

behöver skapa. 

Verktyg som används anser de tre interna informanterna är Super Office och OneNote. En 

intern informant har också nämnt Notepad++, ett konverteringsverktyg, Post Up Capture 

(inspelningsverktyg), Office-program och några interna programvaror. 

”Ingen av oss som arbetar med systemet är speciellt duktiga på att skriva vad som händer i 

Super Office tyvärr. OneNote är det mest flexibla och användbara verktyget och sedan 

används de vanliga Office-programmen förstås.” 

(Intern informant) 

”Super Office är inte så användbart, det tar tid att lägga till och det är mycket problem med 

det. Så det enda vi gör är att lägga till dokumentation, eftersom det är bra att ha det på ett 

samlat ställe. Super Office blir som en säkerhetskopia om något skulle försvinna från 

OneNote-dokumenten.” 

(Intern informant) 

”Super Office är tungrott. Hade använts bättre om det hade varit lika lättillgängligt och om 

man kunde vara flera författare av ett dokument. Så i dagsläget är det ett sidospår av 

OneNote, som inte används av hela organisationen. Lättillgänglighet är ett måste i det här 

läget och en stor fördel.” 

(Intern informant) 

 

 

4.3  Kommunikation under leveransprocess 

 

Kommunikationssätten som har används är telefon- och mailkonversationer, och 

informanterna har liknande åsikter som kan sammanfattas med att de fungerar bra. Sedan har 
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en extern informant haft ett fysiskt möte där utbildning ingått vilket har fungerat bra, andra 

möten och utbildningar har skett genom Team Viewer, en extern programvara där användare 

kopplar upp sig till ett så kallat online-möte. Allmänt så anser de interna informanterna att den 

externa programvaran fungerar bra, men tre av de interna informanterna tycker att det finns 

vissa nackdelar. De interna informanterna tyckte däremot inte att det var något i 

kommunikationen som saknades. 

Hur får man då kännedom om vad respektive part vill och behöver? Två av de externa 

informanterna beskriver att kommunikationen sker via mail och telefon. ”Men ibland får man 

skicka ett påminnelsemail och säga det igen” säger den ena informanten medan den andra 

informanten tycker att kommunikationen sker genom tydliga och klara frågor för att veta vad 

respektive part vill och behöver. En annan extern informant säger: 

”Vid uppstartsmötet går man igenom det mesta och sedan har företaget X hör av sig någon 

gång. Men annars så har vi den mesta kommunikationen genom de korta telefonmötena. Jag 

utgår från att båda parter hör av sig om det är något eller om någon förväntar sig något.” 

(Extern informant) 

Två av de interna informanterna menar att Excel-dokumentet ÖSU är den vägledning som de 

har för att veta vad kunderna vill, men det är vid uppstartsmötet som de går igenom med 

kunderna vad de vill ha eftersom ”det kan skilja på vad ni har beställt och vad ni vill ha”. För 

att kunderna ska veta vad vi behöver skickas kravdokument. Vid första observationen 

framkommer det en fundering – hur skapas tydlighet, god kommunikation och en bra 

återkoppling internt och externt? 

”Vid uppstartsmötet brukar jag försöka måla upp en liten bild tillsammans med kunden, för 

det kan hända att de har beställt fel saker.” 

(Intern informant) 

”Kunderna vet vad som krävs genom ÖSU-dokumentet. Sedan kommunicerar vi/företaget med 

kunden hela tiden. Vad som krävs från båda håll.” 

(Intern informant) 

”Vi skickar ett dokument med mötesanteckningar tillsammans med ett dokument som 

innehåller våra krav på de komponenter som kunden beställt.” 

(Internt informant) 

Tre av fyra externa informanter har gett feedback till företaget X genom telefonsamtal, 

mailkonversationer och via Team Viewer. En extern informant berättar om idén att bilda en 

användargrupp tillsammans med några andra Företaget Xs kunder. Men det är något som 

kräver eldsjälar påpekar informanten. 

En utvärdering har ingen av de externa informanterna gjort ännu men två informanter anser 

och förutsätter att en utvärdering kommer hållas. De resterande två externa informanter vet 

inte om det kommer att bli något utvärderingsmöte, men misstänker att det förmodligen 

kommer inträffa. En extern informant berättar att ett produktutvärderingsmöte är något som 

absolut behövs och att det är även viktigt att påtala för företaget X vad som är bra. En annan 
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extern informant anser att återkopplingsmötet bör vara fysiskt alternativt via telefon för att 

minska risken för missuppfattning vilket kan inträffa genom mailkonversationer. Sedan ansåg 

även informanten att utvärderingsmötet är väldigt bra för båda parterna. 

”Jag vet inte om feedbacken som ges dokumenteras, däremot så har jag sagt vad jag tycker. 

Företaget X kanske skulle behöva dokumentera den om de tar till sig synpunkterna och gör 

någonting åt dem, för annars är det slöseri av tid.” 

(Extern informant) 

”Jag har skickat ett mail till företaget X med ett Tack, för att samarbetet mot företaget X har 

fungerat bättre än internt.” 

(Extern informant) 

Återkopplingen från företaget X uppfattades som en viktig del av kommunikationen av alla 

externa informanter. Däremot så fanns det tendenser som visade på att företaget X aldrig 

återkopplade så de två externa informanterna menade: ”om vi får svar”. De andra två externa 

informanterna hade mer positiva erfarenheter med god återkoppling från företaget X. 

”Snabb återkoppling genom mail. Antingen med en lösning på problemet eller en förklaring 

där man beskriver när man beräknar att lösa problemet.” 

(Extern informant) 

De externa informanterna ville att företaget X skulle återkoppla till dem och ansåg det som 

betydelsefullt. Förutom det som återkopplas idag så hade två externa informanter fler förslag 

på vad som kunde återkopplas. Dels ”behövdes mer återkoppling i form av projektplan” och 

även en återkoppling på ”hur det har gått att arbeta med vår kommuns tredjepartsföretag som 

varit mycket i kontakt med företaget X”. 

De interna informanterna anser att de återkopplar tillbaka till kunderna för att visa vad som 

man har gjort eller vilket problem som åtgärdats, oftast via telefon- eller mailkonversation. 

Feedback har två av de interna informanterna mottagit via mail eller telefon. Däremot så 

dokumenteras den inte säger informanterna. 

”Jag gör ingen större dokumentation, utan jag brukar vidarebefordra feedbacken till övriga 

konsulter och till vår chef. Är det någon allvarligare grej som har hänt eller något som har 

legat väldigt länge så försöker vi prioritera upp den saken.” 

(Intern informant) 

”Ingen feedback dokumenteras men det kan vara bra om det gjordes.” 

(Intern informant) 

”Dokumentering av feedback skulle eventuellt kunna göras i OneNote, om den anses bra. Det 

beror på konsulterna om den dokumenteras. Dokumentering kan göras så länge feedbacken 

används.” 

(Intern informant) 
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”Vi har bra kunder som hör av sig, för de farligaste kunderna är de som är tysta. Men vi 

brukar få ganska bra feedback, rätt ofta. Är det någonting som har gjorts bra är de oftast 

tysta men annars så hör de av sig ganska omedelbart.” 

(Intern informant) 

”Eventuellt så skulle man kunna ha någon FAQ eller databas för att lagra den feedback man 

får. Problemet är den att man ska kunna komma åt det på ett enkelt sätt.” 

(Intern informant) 

 

 

4.4  Vikten av att god kvalitet och kvalitetssäkring uppnås 
 

Alla informanter (både kunder och anställda) var överens om att kvalitetsarbete är viktigt. En 

intern informant beskriver att kvalitetsarbete och kvalitetssäkring av systemet är ”En 

förutsättning för överlevnad. För att kunna se interna processer och de aktiviteter och 

processer som är mot kund. Men även för att kunna samordna utveckling, kulturkrockar, 

regelbundna möten samt för att vi ska gå gemensamt mot samma riktning.” Medan en annan 

intern informant beskriver att ”Det kommer leda till en effektivare process, en ökad 

kundnöjdhet och en bättre produkt. Ett mervärde.”. 

De två ovanstående citerade (interna) informanterna har liknande åsikter och deras citat är 

båda med positiv framåtanda och de diskuterar kring utvecklingspotential av processen, 

verksamheten och organisationen. Som nämnts ansåg även kunderna att det är viktigt att 

företaget X arbetar med kvalitetsarbete. Vid den första observationen frågade man sig – hur 

förbättras rutiner, kvalitetssäkringen, produkter och verksamheten? Däremot visste inte någon 

av informanterna på den externa sidan om företaget X arbetar med kvalitet.  

”Jag hoppas att de arbetar med kvalitet eftersom det visar på att de är seriösa med sin 

produkt och arbetsprocess genom att säkerställa processen och produkten. För att kunna 

kvalitetssäkra systemen genom att visa upp dokumenterade tester och att kunna stå för vad 

man säger. Men även att kunna visa dokumentation för att kunna bevisa hur man gjort 

testerna och kvalitetssäkringen.”  

(Extern informant) 

Två av de andra externa informanterna hade liknande uppfattning som informanterna som 

citerades ovan. En ser möjligheter till minskade buggar och fel, och den andra externa 

informanten ser möjligheten till att företaget X ska kunna leverera på rätt sätt och få 

synpunkter på processens resultat. 
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5  Analys och diskussion 
 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras studiens empiriska resultat och samband visas 

mellan tidigare forskning och den empiri som framkommit. Samma uppdelningsstruktur har 

använts som under Resultat, vilket visas i Figur 4. 

  

 

5.1  IT-systemets leveransprocess 
Leveransprocessen är uppdelad i fyra avsnitt för att tydliggöra de olika delarna i en leverans. 

 

5.1.1  Leverans 

 

Leveransprocesser är en slags process och processer finns i alla verksamheter identifierade 

eller oidentifierade. Ljungberg och Larsson (2012) menar med identifierad process att 

organisationens ledning och anställda vet hur processen ser ut och vilka aktiviteter som ingår i 

processen. Studiens leveransprocess är identifierad men den saknar en genomgående 

kartläggning och leveransprocesser beskrivs olika beroende på vem man frågar.  

En intern informant anser att om rutinerna följs så fungerar det bra, men just nu upplevs 

rutinerna som borttappade. Forskningen menar att rutinerna är en del för att skapa en 

fungerande leveransprocess och i och med den komplexitet som finns i IT-system är det 

viktigt att ha en god leveranskontroll för att kontrollera bland annat systemet, processen och 

rutinerna (Walldius & Thorén, 2014). 

Internt upplevs att kunskap saknas, brist i tidsuppskattning och svårt att ha koncentrerat arbete 

samt att det finns visst informationsbortfall som skapar problem. Det är kunder som blir 

lovade för mycket samt att kunder har olika mycket kunskaper om systemet och dess 

innebörd. Ljungberg och Larsson (2012) förklarar att en leverantör aldrig ska leverera mer än 

vad som avtalats men att det också finns undantag som säger att leverantören ska leverera mer 

än vad som står i kravspecifikationen. Det är viktigt att ge rätt förväntningar till kunden i och 

med att det är en grundpelare i kundtillfredsställelse.  

 

5.1.2  Planering 
 

Studien visar att planering anses som en betydelsefull del för att skapa en bra leverans, detta 

genom dokumentering av vad man gör och planerar att göra, och kontinuerlig kommunikation 

genom möten och konversationer. De flesta externa informanter tycker att genom de frekventa 

mötena så får man god information och kan följa med i processen. Att man skapar en god 

struktur och samordning för arbetet och processen för att man ska veta vart man befinner sig i 

processen, då det idag inte finns något annat verktyg/system med syftet för detta. Ett 
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informationssystem för dokumentation och planering hade varit lämpligt i detta avseende 

menar Bjornland, Persson och Virum (2003).  

Det är tre av fyra externa informanter som har gjort en planering. Den fjärde externa 

informanten menar att det saknas dokumenterad planering i form av tidsplan och projektplan 

och anser därför att man inte gjort någon planering. Internt misslyckas planeringen genom det 

beroende som finns av vissa anställda (nyckelpersoner) inom verksamheten och när kunden 

gör många eller stora ändringar i leveransen samt att man ofta arbetar med att ”släcka 

bränder”. Detta följer inte alls Erikssons (2011) teori om en god kravhanteringsprocess och 

rätt kravinsamling. Forskningen säger att många ändringar i kravspecifikationen och 

installationsarbetet kunde undvikits genom en god kravhanteringsprocess. 

 

5.1.3  Installation 
 

Det empiriska materialet visar att installationsaktiviteten har sett olika ut för de olika 

kunderna och en tendens till förseningar har uppfattats från de flesta externa informanterna. 

Förseningarna har inneburit att leveransen inte uppfyller kunders förväntningar och önskemål 

enligt den leveransservice som Haverblad (2008) beskrivit. Två interna informanter uttrycker 

att installationen inte har gått smidigt medan en informant säger att det har varit så olika från 

kund till kund. Problematiken bakom de osmidiga installationerna tycker de interna 

informanterna ligger i att kunden inte har varit förberedd och att kundmiljöerna ser väldigt 

olika ut samt att de anställda inom företaget X saknar adekvat utbildning. Sedan påtalar även 

de interna informanterna att det finns kommunikationsproblem mellan sälj och kund, i och 

med att kund inte förstått vad de köpt eller vad de ska göra, vilket påverkar resterande 

process. Edvardsson, et al. (1998) menar att det finns en intern och extern kvalitet och att den 

interna kvaliteten påverkar den externa. Detta gör att saker som sker i organisationen påverkar 

omgivningen, exempelvis kunderna, och detta kan man se genom att till exempel kunskap 

anses saknas bland de anställda och genom de interna kommunikationsproblemen. 

I leveransprocessens installationsaktivitet är det mycket tid som går åt till att leta fel och att 

hitta rätt i systemet och att det finns en problematik med underleverantörsdata som används. 

Sedan är det vanligt att problem måste skjutas på, antingen för att tid inte finns eller för att 

problemen inte går att lösa. Installationen innebär mycket fix för skapa en IT-miljö enligt de 

överenskommelser som gjorts och för att lösa och hantera problem som blir vid införande av 

IT-system. Walldius och Thorén (2014) förklarar också att driftsaktiviteten är en kritisk del 

eftersom det är mycket som ska stämma överens med kundens IT-miljö och arkitektur. Ibland 

arbetar anställda tillsammans för att lösa vissa problem samt för att lära varandra. Studien 

visar även att planering är viktigt men att det alltid finns en möjlighet att oförutsedda 

händelser inträffar. Därför menar Walldius och Thorén  (2014) att god kunskap behövs för att 

möjliggöra en snabb leverans med hög kvalitet, att den eller de anställda som arbetar med 

leveransen är involverade och snabbt kan förstå och åtgärda det som hänt under leveransen. 
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5.1.4  Avtal och leveransgodkännande 

 

Då de kunder (externa informanter) som deltagit i studien inte kommit tillräckligt långt i 

processen har de heller inte gjort ett avslut eller något leveransgodkännande. Däremot 

resonerar man så att det är för få avtal som skrivs och för att kunna godkänna systemet 

kommer det att testas och en jämförelse mot kravspecifikationen kommer att göras. Angående 

hur leveransgodkännanden görs idag så säger två av de interna informanterna att det görs 

muntligt medan den tredje säger att det sker skriftligt via mail. En intern informant menar att 

skriftliga godkännanden skulle behövas i hälften av fallen. Forskningen förklarar att god 

dokumentation kommer minska antalet feltolkningar och ändringar (Eriksson, 2011), vilket 

inte följs idag då det ofta blir många ändringar jämfört med vad som var skrivet i avtalet. 

Dock anser de interna informanterna att kunderna får det som överenskommits, genom den 

kommunikation som finns mellan parterna. Det som inte riktigt har fungerat är att klara av att 

leverera vid rätt tidpunkt, alltså har förseningar förekommit. 

 

 

5.2  Dokumentation under leveransprocessen 
 

Studien visar att dokumentationen under leveransprocessen skiljer sig mellan externa 

informanter och att de upplever att vissa grundläggande dokument saknas, som till exempel 

en projektplan, tidsplan och installationsprotokoll. Man anser även att det saknas en 

professionell utformning och upplägg av processen och dokumentationen samt att man saknar 

rollers tydlighet. Några dokumentationsmallar finns det få av idag och de används knappt, och 

de manualer sin finns är inte uppdaterade. Ett förslag från den interna sidan är att man bör gå 

igenom vilken dokumentation och vilka mallar som redan finns i verksamheten innan nya 

dokument utformas. Det är flera saker som är nämnt ovan som frångår det som Eriksson 

(2011) anser vara en bra projektledning, att projektledning är en del av kvalitetssäkringen 

tillsammans med en projektledningsmetod, testprocess, checklistor och mallar. Det 

framkommer från studien att konsulter ofta dokumenterar under möten med kunder men att 

positiv eller negativ feedback inte dokumenteras, vilket borde göras enligt (Walldius & 

Thorén, 2014). 

 

 

5.3  Kommunikation under leveransprocess 
 

Under leveransprocessen så används oftast telefon och mail som kommunikationsverktyg, och 

det ansågs som bra kommunikationssätt. Forskningen stödjer god kommunikation och 

Bjornland (2003) förklarar att kommunikation skapar fördelar för en bättre leverans genom 

bättre styrning, högre pålitlighet och kortare ledtider. Insamlingen av material för vad 

respektive part behöver sker även genom mail eller telefon men ibland kan företaget X 

behöva påminnas menar en extern informant. I övrigt tycker de externa informanterna att 

kommunikationen sker genom tydliga och klara frågor vid uppstartsmötet och 

avstämningsmötena. Internt uppfattar de interna informanterna att dokumentet ÖSU 
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(Överlämning Säljare till Utvecklare) är en vägledning för att hålla koll på kundens krav. Då 

det händer att kunder ändrar sin beställning på grund av felaktig beställning från början. 

Edvardsson, et al. (1998) menar att organisationers kvalitet är individuell och att det därför är 

viktigt att kunderna är delaktiga då det är kundernas behov, förväntningar och önskemål som 

styr kvalitetsfaktorerna och när kundnöjdhet uppnås. Studien visar att företaget får feedback 

från kunderna men att ingen extern informant haft någon utvärdering ännu, vilket man anser 

ska finnas vid leveransprocessens slut. Forskningen förklarar att kunderna har möjlighet att 

utvärdera produkten och processen, vilket skapar material för företaget att analysera och 

jämföra med sina kvalitetsmål (Edvardsson, et al., 1998). Angående återkoppling från 

företaget till kunder så tycker de externa informanterna att det både fungerar bra och dåligt, 

men att man uppfattar det som en viktig del i kommunikationen och samarbetet. De interna 

informanterna menar däremot att återkoppling sker till kund, detta för att visa vad som har 

gjorts eller är åtgärdat. Forskningen visar även att återkoppling från kvalitetsarbetet tillbaka 

till kund är viktigt för att visa kunderna att deras åsikter och feedback används och betyder 

något för företaget. Detta trots att kunders synpunkter på kvalitet ofta kommer genom 

klagomål eller vid utvärderingstillfällen (Edvardsson, et al., 1998). 

 

 

5.4  Vikten av att god kvalitet och kvalitetssäkring uppnås 
 

Studien visar att både de interna och externa informanterna uppfattade kvalitet som viktigt. 

De interna informanterna menar att kvalitetsarbete och kvalitetssäkring är viktigt för 

organisationens överlevnad och för att kunna se alla processer och aktiviteter, men även för 

att arbeta gemensamt i samma riktning. Man menar även att kvalitetsarbete kan leda till en 

effektivare process. Men däremot så visste inte de externa informanterna om företaget X 

arbetar med kvalitet, men de hoppades det. Då de anser att kvalitetsarbete visar på seriöst 

arbete och ett säkerställande av processen och produkten så att produkten levereras på rätt 

sätt. Forskningen förklarar att för att uppnå bra kvalitet måste kvalitetsarbetet genomsyra hela 

organisationen och kvalitetsbegreppen ska vara framtagna och väldokumenterade. Detta för 

att kunna användas i intern och extern marknadsföring (Edvardsson, et al., 1998). Vidare 

förklarar Edvardsson, et al. (1998) att genom att en organisation bestämmer sina kvalitetsmål 

vet organisationen vad de vill och kan sedan arbeta utifrån att nå dit genom planering och 

olika strategier.  
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6  Slutsatser 
 

Syftet med studien är att undersöka en leveransprocess för ett IT-system och kartlägga 

kvalitetssäkringen av leveransen. En samlad slutsats utifrån studiens empiri är att 

kvalitetsarbete i allmänhet och kvalitetssäkring av leveransprocessen inte är prioriterat. 

Studiens första frågeställning efterfrågar hur leveranser av IT-system ser ut idag och vilka 

eventuella brister som kan finnas i leveransen. Den mest framträdande slutsatsen som lyfts 

fram är att leveransprocesser saknar en genomgående kartläggning och att processerna sällan 

är identifierade. Detta ser man då det skiljer sig i leveransens beskrivning beroende på vem 

man frågar. Brister finns även i rutiner, kunskap och leveranskontroller, vilket behövs då 

leveranser av IT-system är väldigt komplexa. Leveranskontrollerna kan man se saknas genom 

att kunder blir lovade för mycket alternativt att de får för lite, att inte kravspecifikationen 

följs. 

 

Leveranser av IT-system görs genom planering och kommunikation mellan leverantören och 

kunden. Detta anses som viktiga delar och kommunikationssätten fungerar bra men 

planeringar saknar dock viss dokumentering ibland, som till exempel en tidsplan och 

kravspecifikation, vilket gör det svårare för att hålla en god struktur och ordning i leveransen 

samt att det blir en svårighet att veta vart man är i processen och möjliggöra en god 

kravhantering. En annan slutsats som framkommit är att vid ”dåliga” leveranser så 

förekommer ofta förseningar, vilket innebär att tidsplanen inte följs och kundernas 

förväntningar inte uppfylls. Installationen av IT-systemet är en aktivitet i leveransprocessen 

som är väldigt kritisk och problematisk, och innebär olika mycket arbete då system och 

kundernas IT-miljöer ser olika ut. Problematiken ligger till exempel i kundens förberedande 

inför installation så att leverantören fått rätt information och tillgångar, skillnaden i IT-

miljöerna, underleverantörsdata som används och vid interna (leverantörens) 

kommunikationsproblem som påverkar kundens leverans. Det framkommer även att god 

kunskap behövs då det är mycket fix med en installation genom mycket felsökningar och 

eventuella oförutsedda händelser som behöver fixas snabbt för att skapa en hög kvalitet på 

leveransen. 

 

Hur man dokumenterar under leveransprocesser skiljer sig mellan leveranser av IT-system 

och det skapar ibland mer feltolkningar och ändringar än vad som behövts. Men trots att 

dokumentationen inte alltid uppfyller forskningens och kundernas krav så anser man oftast 

som kund och leverantör att man fått det man kommit överens om. Detta genom frekventa 

avstämningsmöten mellan parterna och mail- eller telefonkommunikation. Idag görs 

leveranser ibland utan dokumentationsmallar och feedback (positiv och negativ) 

dokumenteras inte, vilket båda ses som brister i god kvalitetssäkring och bra projektledning. 

En till slutsats är att man anser att kvalitet är viktigt för att uppnå en bra leverans av IT-

systemet men genom att företag ofta inte använder sig av sina kvalitetsmål och följer upp 

kvaliteten genom återkoppling mot kunder så är det svårt att bygga strategier för att utveckla 

och effektivisera leveransprocessen. Generellt är det få kunder som vet om deras leverantörer 

arbetar med kvalitet trots att de önskar det. 
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Studiens andra frågeställning handlar om hur leveransprocessen skulle kunna ändras för att 

uppnå god kvalitet, väl utförda leveranser och hur kundnöjdhet ska uppnås. En första slutsats 

kring detta är att identifiera och kartlägga leveransprocessen för att se och veta vad som 

fungerar bra och dåligt i leveransen, för att sedan kunna utveckla leveransprocessen. 

Leveransens rutiner och kunskapen som finns behöver också ses över och identifieras för att 

skapa bättre kvalitet och bättre utföra leveranser genom att leveranserna kommer att bli 

säkrare och att leverantören kan säkerställa sina leveranser och skapa leveranser med hög 

kvalitet. Detta i förlängningen skapar nöjdare kunder utifrån leveransserviceelementen 

leveranssäkerhet och leveranspålitlighet, som kommer att blir bättre.  

 

Leverantören ska alltid utgå ifrån avtalet och kravspecifikationen, och varken leverera mer 

eller mindre. Dock kan förseningar till exempel uppstå och i sådana situationer kan 

kundnöjdheten upprätthållas genom information i god tid innan om att det kommer bli en 

försening och ge kunden en ny beräknad deadline. En andra slutsats är att idag finns det inget 

informationssystem, som enklare skulle kunna hålla reda på alla leveranser jämfört med 

dagens metod som innebär olika system och dokument. Därför borde ett informationssystem 

införskaffas för att man ska få en bättre översikt av leveranserna, vilket i förlängningen skapar 

en bättre leverans och bättre kvalitet. Ett informationssystem skulle även underlätta för 

planeringen av leveranserna, genom att man kan samla och organisera all information på ett 

och samma ställe. Sedan behöver dokument för tidsplan, projektplan och kravspecifikation 

skapas så att man kan säkerställa sina leveranser och upprätthålla kundnöjdheten. 

Kravhanteringen i leveransprocessens planeringsaktivitet är en viktig del som man bör hitta 

en bra metod för som kan användas i de flesta fall samt dokumenteringen för det.  

 

En ytterligare slutsats är att man behöver utbilda sina anställda för att de ska ha kunskap nog 

för att utföra en installation och andra delar i en leveransprocess. Internt inom 

leveransföretaget behöver man också arbeta tajtare och kontrollera samt bestämma vissa 

grundläggande saker i förväg som gäller generellt för processerna och för specifika 

leveranser. Detta för att undvika missnöjda kunder som blivit lovade eller felinformerade och 

felgjorda leveranser. Under installationsaktiviteter förekommer det mycket letande och 

felsökande, och det är något som skulle kunna minskas ned genom mer utbildning, manualer 

och checklistor.  

 

För att säkerställa leveransen och kundnöjdheten bör leveransgodkännanden skrivas som ett 

skriftligt godkännande istället för att vara muntligt. Installationsprotokoll finns inte heller i 

alla leveransprocesser och dessa skulle höja leveransens kvalitet och öka kundnöjdheten då 

installationsprotokollet efterfrågats. Man bör rent generellt titta igenom vilken dokumentering 

och vilka dokument man har och vilka som används, för att kolla om det är något som 

behöver ändras eller om man använder flera olika dokument i samma avseenden. Om man 

exempelvis kan använda sig av generella dokumentmallar. Sedan behöver de manualer som 

finns alltid uppdateras vid ändringar i processer eller i systemen. Dokument av feedback, 

positiv som negativ, bör införas för att säkerställa kvaliteten och kundnöjdheten och för att 

man ska möjliggöra en utveckling av leveransprocesser. För att skapa en bättre kundnöjdhet 

och en mer väl utförd leverans bör återkopplingen ses över då den anses både fungera bra och 
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dåligt, och den feedback och de åsikter som företaget samlar in från kunder borde också 

kunderna få ta del av för att visa att de är betydelsefulla och att den används i utvecklingen av 

systemet samt leveransprocessen. Till sist bör leverantörer redogöra för sin kvalitet mot sina 

kunder genom informationer på olika sätt och genom företagets leveransservice. 

Avslutningsvis behöver leverantörer ett helhetstänk för att leverera bra IT-system med bra 

kvalitet som kunderna upplever som bra leveransprocesser. Helhetstänket ser till hela 

processen och inte bara enstaka aktiviteter. Detta minskar antalet felaktiga beslut som baseras 

på en enskild aktivitet men som påverkar andra aktiviteter eller hela processen. 

 

 

6.2  Metoddiskussion 
 

Det induktiva angreppsättet har inneburit att mer tid har lagts på resultat och insamlat data än 

på teori, som skulle varit i fokus om detta hade varit en deduktiv studie. Därför kan urvalet 

och litteratursökandet ifrågasättas. För att kartlägga leveransen helt ur ett kundperspektiv hade 

intervjuer behövts göras med alla IT-systemets kunder, vilket inte tiden räckte till för att göra. 

Observationstillfällena borde även varit fler så att flera observationer vid varje aktivitet hade 

kunnat göras, men på grund av färdig planering och kort om tid så var detta inte möjligt. 

Sedan har vissa observationer gjorts där enbart nyckelpersoner har varit medvetna om att det 

har skett en observation och därför kan det dolda förhållningssättet ifrågasättas utifrån ett 

etiskt perspektiv. Informanterna och deras roller beskrivs inte för att skydda deras 

konfidentialitet. Sedan skiljs inte informanterna åt genom Informant 1, Informant 2 och så 

vidare. Detta för att minska risken att någon persons identitet avslöjas. Utförligare 

beskrivningar av informanternas roller och information om företaget X hade gjort studien mer 

uttrycksfull och intressant genom att det eventuellt blivit enklare att relatera till. Dock har 

företagets och personernas anonymitet gått före en eventuellt mer uttrycksfull text.  

 

 

6.3  Fortsatt forskning 
 

Både ämnet kvalitet och kvalitetssäkring är i tiden väldigt viktiga för att nå konkurrens och 

kostnadseffektiva produkter och processer. Därför finns det motiv för ytterligare forskning 

inom området som tydliggör och beskriver vikten av bra leveransprocesser både inom IT-

området och jämförelser mot andra områden. I denna studie har ett privat företag studerats 

och därför föreslås studier inom kommun och stat samt jämförelser mellan alla tre. 

Ett annat förslag är att fördjupa sig i denna studie genom att se vilken betydelse utvecklingen 

av systemet har för leveransprocessen samt säljaktiviteten. Ytterligare förslag är att jämföra 

företagets egna leveransprocesser inom företaget för att se samband, likheter och skillnader. 

Avslutande förslag till fortsatt forskning är att implementera någon kvalitetsmetod för att se 

vilken skillnad det blir i leveransprocessens kvalitet jämfört med dagens leveransprocess. Det 

skulle även vara intressant att jämföra olika kvalitetsmetoder för att se vilka metoder som 

lämpar sig bäst.  
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8  Bilagor 
 

8.1  Bilaga 1 – Frågeställningsmall till kundintervjuer 
 

 Vilket företag/organisation tillhör du? 

 Vad har du för anställning/roll i företaget/organisationen? Arbetsuppgifter? 

 Inköpt produkt/tjänst? 

 Hur långt har ni kommit i processen? 

 Om installation gjorts: Gick installationen smidigt? Om ja/nej, varför? 

 

 Hur fungerar/sker planering? Skulle arbetssättet kunna vara på något annat sätt? 

 

 Hur vet/ser ni vad som händer i processen? Funkar det bra/dåligt? 

Skulle det finnas något annat/bättre sätt för att göra det lättare? 

 

 Vilka dokument används? Hur funkar det? Saknas något? Skulle man kunna göra 

annars? 

 

 Hur ser processen ut idag? Vad funkar bra/dåligt? Vilka problem finns med 

processen? Om du fick göra förändringar/förbättringar, vad skulle du göra då? 

 

 Hur lång tid tar det från er beställning till uppstartsmötet/första kontakt med konsult? 

 

 Hur vet företaget X vad ni vill? 

 Hur vet ni vad företaget X kräver? 

 Får ni det som ni kommit överens om? Hur vet ni vad ni kommit överens om? 

 Hur godkänner ni beställd produkt? Är det ett bra/dåligt sätt? Varför? 

Om det är dåligt, vad skulle istället föredras? 

 

 Vilka verktyg använder ni och hur fungerar dem?  

 Någon funktion och/eller möjlighet som saknas? 

 Ger ni feedback och/eller gör utvärdering med företaget X? Hur görs den? Hur 

dokumenteras den? Funkar det bra eller finns det andra alternativ?  

Eller, saknas feedback/utvärderingstillfällen? Något som borde införas? Hur? 

 

 Återkopplar företaget X tillbaka till er? Hur och varför? Vad fungerar bra/dåligt? 

 Vad vill ni få återkoppling på? 

 

 Vet ni om företaget X arbetar med kvalitet inom organisationer och dess processer och 

produkter? Är det betydelsefullt för er att företaget X arbetar med kvalitet och 

kvalitetssäkring? Varför ja? Varför nej? 
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8.2  Bilaga 2 – Frågeställningsmall till intervjuer med anställda 
 

 Vad har du för anställning/roll? Arbetsuppgifter? 

 

 Vad kan kvalitetsarbete och kvalitetssäkring ”gynna” er 

införandeprocess/leveransprocess? 

 

 Hur fungerar/sker planering med kunder? 

Skulle arbetssättet kunna vara på något annat sätt? 

 

 Hur vet ni vart i processen som ni är? 

Skulle det finnas något annat/bättre sätt för att göra det lättare? 

 

 Vilken slags dokumentations görs?  

Funkar det? Kravspecifikation? Leveransgodkännande? Saknas något? Skulle man 

kunna göra annars? 

 

 Finns det dokumentationsmallar? Behövs dem? 

 

 Processen som finns idag, hur fungerar den? Vad funkar bra/dåligt? Vilka problem 

finns med processen? Om du fick göra förändringar/förbättringar, vad skulle du göra 

då? 

 

 Går installationerna smidigt? Om inte, varför? 

 

 Hur lång tid tar det från att du får projektet i din han (blir ansvarig) till första kontakt 

med kund? 

 

 Hur vet ni vad kunderna vill? 

 Hur vet kunderna vad ni kräver? 

 Får kunderna det som avtalats om? 

 

 Vilka verktyg använder ni och hur fungerar dem?  

Någon funktion och/eller möjlighet som saknas? 

 

 Ger kunder feedback till er? Hur ger dem den? Hur dokumenteras dem? 

Funkar det bra eller finns det bättre alternativ?  

 

 Återkopplar ni tillbaka till kunder? Hur och varför? 
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8.3  Bilaga 3 – Förändringsförslag som finns för nuvarande 

leveransprocess från informanterna 
 

Med denna bilaga så vill jag skapa en tydlighet genom att lista de förändringsförslag som 

framkom vid intervjuerna. Dock är många av dem redan presenterade i resultatdelen och 

analyserade. Förslagen är grupperade utifrån kategorierna kund (extern) och anställd (intern). 

Externt önskar man 

- Kunna få kontakt med rätt person på en gång 

- Bättre framförhållning 

- En planering med tidsplan och projektplan 

- Installationsprotokoll 

- En mer detaljerad projektplan 

- Det krävs mer av företaget X (resurser och kundservice) 

- Att det ska finnas en personlig känsla 

- Information om hur det går och vart man är i processer samt hur långt det är kvar 

- Att företaget X har en Projekt Portfölj för att tydliggöra leveranserna och vem som är 

ansvarig, hålla koll på resurser och deras tillgänglighet 

- Utbildning i vår databasmiljö 

- Mer IT koordination med mer dokument som stöd för att titta igenom 

- En mer ”proffsig” kravspecifikation 

- Samtalsprotokoll 

- Ansvariga och projektledare behöver tydliggöras 

- Företaget X:s förväntningar behöver tydliggöras 

- Uppdaterade manualer 

- En bruttolista på verktyg i systemet 

- En mer detaljerad aktivitetslista  

- Kravspecifikation för teknisk uppsättning 

- Att dem behöver vara mer pålästa 

- En starkare strategi med hur man går vidare och driver projektet framåt 

- En snabbare process mellan att beställningen är gjord och uppstartsmötet 

- Leverans lovad inom tidsram 

- Dokumentation ska följa med (som idag inte står med i kravspecifikation) 

- Svar på de frågor som ställs och mail som skickas 

 

Internt så önskar man 

- Minskningar på stora ändringar och ändrade inriktningar 

- Resursallokering 

- Minska ”släckandet av bränder” 

- Förberedelser ska vara på plats innan 

- Uppskattning av tid av varje sak 
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- Kontinuerlig kontakt med kund 

- Hitta tillbaka till rutinerna 

- KANBAN-tavla eller liknande för att kunna se hur projektet och dess aktiviteter 

fortlöper 

- Mer dokumentering så andra lättare kan ta över 

- Ta fram en manual med beskrivningar på processer och systemet 

- En databasbaserad lösning önskas med bättre funktioner för att kunna söka 

information  

- Ta fram standardmallar 

- Bättre samarbete 

- Mer utbildning och intern utbildning 

- En projektledare att rapportera till 

- Alla ska arbeta på samma sätt, och utifrån samma strukturer och rutiner 

- Flera korta möten 

- Dokument för leveransgodkännande 

- Rätt resurser mer rätt kunskaper 

- Minska antalet nyckelpersoner 

- Se mer ur ett fågelperspektiv gällande resursplanering 

- Lösa problem direkt istället för att skjuta på dem 

- Arbeta mer strukturerat genom en projektmetodik 

- Ledningen måste sätta ner foten och bestämma ”såhär gör vi” 

- Är mer tidskritiska (minska tidsoptimism) 

- Beräkna in tid för supportärenden 

- Kunden informeras mer om vad den egentligen beställer 

- Vara säker på att allt fungerar (gå igenom installation och leverans) 

- Mer tid 

- Mindre hoppande mellan bland annat projekt och supportärenden 

- Säljaren behöver mer kompetens, utbildning, information 

- Mindre ändringar mellan ÖSU och uppstartsmöte 

- Dokumenterad feedback – som är sökbar och enkel att nå 
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8.4  Bilaga 4 – Observationsanteckningar och sammanfattningar 
 

8.4.1  Observation 1 – Internt möte, ungefär femton personer observeras 
 

Denna observation pågick under två dagar och innehöll olika pass och teman.  

Ord och fraser som framkom var ”Var är vi”, ”Vad vill vi”, ”Vad händer”, Vad vill 

kunderna”, föråldrade produktcykler, kollaborera, integrera, samverka, dela, skalbarhet, 

tillgänglighet, säkerhet, kostnadseffektivitet, enkelhet, ”Vad som helst, när som helst”, ”Hur 

ser vägen framåt ut och vår bakgrund”, hantera livscykler, prioriteringar, konsultintensiva 

uppdrag, utmaningar, ny teknologi, egenutveckling, nya koncept, produkter, tjänster, 

lösningar, ”Vad är levererat”, drivkrafter, anpassat, användare, behov, oberoende, 

standardiserat, paketerat, bredare, moduler, ”Bygga sin egen lösning”, ”Skapa en helhet”, 

strukturera, smarta, balansera, plattformar, verksamhetssystem, tredjeparts, utveckla, 

kundscenarion, integrera system, framtiden, nöjdhet, gammalt, tröghet, ”Kunder som inte vill 

byta/ändra”, klientmiljöer, koppla ihop, återanvändning. 

Olika storlekar på kundprojekt. Är det ett projekt eller ett uppdrag? Vad vi vill och vad är vårt 

uppdrag? Vår vision? Utbildning efterfrågas för specifika system. 

Produkter, rutiner, kvalitet, mindre stuprör, förbättra, ”Skapa tydlighet i beställning”, 

kravhantering, kommunikation, mallar, dokument, hjälpmedel, intern kommunikation, 

tydlighet, återkoppling, ”Kolla upp innan leverans”, arga kunder, nyckelpersoner, second best, 

upplärning, utbildning, kundprojekt, utvecklingsprojekt, portföljhantering, uppdragsansvarig, 

mandat, kalender, ”Beroende av planering”, uppdrag, prototyper, projekt, projektmodell, 

styrgrupp, kommunikationsplan, resurshantering, expertresurser, effektivitet, 

leveransgodkännande, olika alternativ, olika tillfällen, information, ”Meddelas kunder?”, ”Ges 

återkoppling?”, arbetsgång, skillnader, projektansvarig, tidsredovisning, ”Be om hjälp”, 

kundbokningar, ”Hitta en balans och en likhet”, underlätta, granskning, tid, hantering, 

beskrivningar, produktägare, samordnare, support, genomförande, lösning, tips. 

Ansvar, projekt, personal, resurser, övrigt, ”Sprida kunskaper”, grundprodukter, 

vidareutbildning, allmän nivå, relevant, interna utbildningar, genomgångar, produkter, 

funktioner, tidsuppföljning, tid som går att fakturera, utveckling, releaser, versioner, 

planering, rutiner, regelbundenhet. 

Effektivitet, hantering, synliggöra, ha kännedom, ”Vad är sålt?”, tidsbegränsning, 

utbildningstimmar, idéer, utbildning, support, förfakturerade timmar, säkerställande, leverans, 

kvalitetskontroll, tydlighet, mallar, lathundar, planering, tid, ”Test av system, innan och efter 

kund”, orderbeställning, rätt krav, ”Testning utanför utvecklingsmiljön”, organisation, 

struktur, testgrupp, kommunikation, dokumentation, uppföljning, relation, lyhörd, kundens 

utvecklingsmiljö, framförhållning, checklistor, ”Identifiera dagens problem”, tät 

kommunikation, kort, spridd, ”Tydligt vem som är uppdragsgivare”, kunskapsspridning, 

återupprepningsbart, arbetsbeskrivning, ”Bocka av vem som gör vad”, tydliga roller, 

projektplaner, dokumentation, externa partners, uppdragsansvarig, mandat, återkoppling, lyfta 
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kompetenser, utlärning, video, projektledarutbildning, nivåer, utveckling, konsulting, 

övergripande, struktur, ”Alla gör likadant”, införandeprocesser, ”Beställningar som legat 

länge”, ”Förstår inte problemen”, tekniskt säljstöd, tidsberäkning, driftsättning, mer stöd, 

information, fokus, inventering, vitalisering, ”Skilja på testserver och riktig miljö”, lång 

respons tid, projekttänket, beslut uppifrån, prioriteringsbeslut, livscykeltänket, leveranser, 

utvecklingsteam, prioritetslistan. 

Irritation, uppgivenhet, styrande, förståelse och peppande var några känslor jag kunde känna 

av under passen.  

 

Sammanfattning 

Av observationen framkom det att organisationen är i en förändringsfas där olika vägval 

diskuteras och att verksamheten behöver struktureras. Vissa verksamhetsdelar har fått en 

förändring. Organisationens nutid, dåtid och framtid pratades om gällande verksamheten och 

produkterna (system och moduler). Integrering, samverkan, återanvändning, kostnadseffektivt 

och tillgänglighet är några av de ord som förekom under en av observationerna. Problemen 

som kan finnas är hur organisationen ska anpassa sig (ny teknik) och hur produktlivscykler 

ska hanteras. Förändringar är också något som kan vara problematiskt dels internt men även 

för kunder, då det finns kunder som inte vill förändra. Hur kan företaget X locka med dem?  

Hur förbättras rutiner, kvalitetssäkring, produkter och verksamheten? När är det ett uppdrag 

och när är det ett projekt? Hur tydliggörs vem som är ansvarig och vilka mandat har 

respektive ansvarig? Hur skapas tydlighet, god kommunikation och en bra återkoppling 

internt och externt? Utbildning och rätt resurser med rätt kompetens är två viktiga frågor och 

parametrar. Att arbeta med second best och upplärning är en del i arbetet för att minska 

antalet nyckelpersoner. Hur görs arbete med kravhantering, mallar och dokument? Vilka 

dokumentationsmallar finns och vilka behöver skapas?  Hur säkerställs leveranser och hur får 

man en balans och likhet i leveransprocesserna?  

 

8.4.2  Observation 2 – Anställd arbetar, en person observeras 
 

Den som observeras har tidigare haft möte med kund för att veta vad som behöver ändras. Det 

är data som inte stämmer och det är allmänt mycket felsökningar samt att kunder har sina 

unika önskemål. Det är ofta problem med underleverantördata. Sedan är det mycket letande i 

mappar och många små detaljer, vilket tar längre tid än vad som räknats med. Letandet tar den 

mesta tiden av arbetet. Sedan måste saker skjutas fram, dels för att tiden är slut men även för 

att konsulten har fastnat och inte kan lösa de återstående problemen på något vis. 

Sammanfattning 

Det finns en problematik i underleverantörsdata, det är mycket felsökningar och sedan tar 

småsaker och letande längre tid än vad man tror. Problem måste även skjutsas fram. 
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8.4.3  Observation 3 – Anställda arbetar, två personer observeras 
 

De två konsulterna brainstormar och testar olika idéer för att hitta en lösning på problemet. De 

delar skärm och det skiftar vem som styr skärmen. De två anställda verkar ha olika kunskaper 

och därför visar de och förklarar för varandra. De fortsätter felsöka. De ändrar och startar om, 

gång på gång. De har idéer om vad som kan vara fel och fortsätter felsöka. De hittar inte felet 

och lite frustration märks av,  men de fortsätter arbeta för att hitta lösningen. Citerar en av 

dem jag observerar ”först provar man ändra de logiska problemen och sedan provar man de 

ologiska”. Och de hittade problemet, vilket skapade jubel, glädje och positiv feedback till 

varandra. 

Sammanfattning 

Det är mycket felsökningar och teamwork är en möjlighet till lärande. 

 

8.4.4  Observation 4 – Internt möte, sju personer observeras 

 
Personerna har olika ansvar och olika kunskaper. Alla arbetar inte med aktuellt system 

dagligen. En problematik kring för lite kunskap gällande systemet nämns. Uppskattning av tid 

för projekten och aktiviteterna saknas och mötet går igenom dessa. De pratar om att det är 

mycket ”dutta” och hoppa mellan olika kunder. Det finns en önskan om att kunna arbeta mer 

koncentrerat. Man måste kunna boka in i kalendern för att kunna kvalitetssäkra. Planeringen 

är mycket viktigt och därför måste även säljarna vara informerade om beräkningen av antalet 

timmar på ett projekt. ”Vad är antalet utförande timmar och hur många timmar har vi sålt? 

Sedan finns det oförutsedda händelser och parametrar som påverkar. Det är ett komplext 

system som vi arbetar med, men ambitionen är att för varje projekt så ska vi bli bättre. Vi 

kanske måste tänka om när det gäller beräkningen av timmar. Nu är det beräknat ur ett proffs- 

och konkurrensperspektiv, vi måste få det till verkliga timmar. 

Det är lovandet som har blivit problemet, att vi som organisation lovar (oftast säljaren) och 

sedan fungerar inte tidsplanen. Vilket skapat en köbildning. Informationen mellan säljaren 

och kunden överensstämmer inte alltid heller. Sedan beror det även på vilka kunskaper 

kunden har samt att en del kunder köper mer än vad de behöver. Det finns två nivåer på allt, 

dels lärandet för de anställda som arbetar med systemet men även lärandet för ledningen och 

hela organisationen.” 

Uppskattade installationstider för varje modul skulle behövas och det är viktigt att säljaren 

arbetar utifrån dessa eftersom säljarna inte har full koll idag. Problemet är tiden, tiden att sätta 

sig ner och ta fram dessa uppskattade timmar. Systemet är komplext med många okända 

problem och med nya och gamla lösningar. Exempelvis har de anställda olika mycket 

kunskaper om olika databaser och resurser inom företaget. Anställda ska gå som ”sidekick” 

men även utbildas. Det efterlystes vidare ett sätt att hitta en naturlig övergång mellan system 

samt begränsningar och en möjlighet att använda samma terminologi. Välja väg och använda 

mer specifika krav. 
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Kund var nöjd efter utbildningstillfället och testar systemet just nu. Problem hos kund där ett 

problem är kvar att lösas. Situation med kund ska redas ut och beställningen ska ändras. Det 

brinner i knutarna.  Hur ser prioritetslistan ut och vilka fler akuta kunder har vi? Själva 

lovandet är problemet till varför de är arga. Installationsprotokoll till kund fixas. Använd 

exempelvis ett annat leveransdokument som används till ett annat system. Varför tillverka 

något som redan finns? Det är många som installerar och hur/var ska det dokumenteras? 

Dokumentering i OneNote och sedan lyfts det ut och ges till kund samt läggs in i Super 

Office. Vilka kunder är närmast klara? Otestade produkter. En del kunder är väldigt petiga. 

Tydliggör vem som är projektledare/införandesamordnare. 

 

Sammanfattning 

Det saknas kunskap, tidsuppskattning och koncentrerat arbete. Planering är viktig och 

oförutsedda händelser finns alltid. Beräkning av timmar måste stämma med verkligheten. 

Minska löften till kund eftersom det skapar problem. Informationen ska stämma i alla led. 

Lärandet av systemet finns i två nivåer (anställda och organisationen/ledning). Svårt att hinna 

göra saker utöver. Systemet är komplext med många okända problem. Anställda behöver 

utbildas men möjlighet att gå som ”sidekick” ska finnas. Naturliga övergångar och 

begränsningar mellan system behöver hittas. Samma terminologi måste bestämmas. 

Genomgångar av kunder, planeringen och prioritetslistan. Installationsprotokoll är något som 

saknas och som håller på att fixas. Uppfinn inte nya dokument som redan finns i en annan del 

av verksamheten. Dokumentering av installationsprocessen diskuteras. Olika kunder har olika 

mycket kunskap. Den som är projektledare/införandesamordnare måste tydliggöras. 

 

8.4.5  Observation 5 – Möte mellan kund och anställd, tre personer 

observeras 
 

Mötet utgår från olika funderingar och frågeställningar som kund har (och företaget X). 

Konsult förstår inte och kunden får beskriva om. Kunden har önskemål och behov av vissa 

funktioner. Konsulten dokumenterar under mötets gång, vad som ska göras och kollas upp. 

Kunden frågar även vad företaget X behöver av dem. Kunden funderar om något som 

konsulten måste få be om att kolla upp. Namn på företaget X andra anställda används. 

Kunden har en ny fundering som konsulten förklarar och beskriver olika alternativ och vad 

blir smidigast? Kunden önskar tidsuppskattning på olika förslag, som konsulten kommer att 

återkomma med. Konsulten ser aldrig några bekymmer med kundens önskemål utan menar på 

att det mesta är lätt att fixa och tar inte så lång tid att göra. De diskuterar framtida behov och 

konsulter förklarar olika möjligheter. Kunden meddelar antingen att inget behov finns just nu 

eller att de är intresserade att veta mer. Därför kommer konsult att ta kontakt med säljare som 

sedan tar kontakt med kunden och går in mer ingående på vad respektive system och 

funktioner innebär samt visar dessa. Sedan har kunden någon fler fundering som konsulten tar 

med sig och återkopplar senare när svaret på funderingen finns, bland annat en fundering som 

rör en underleverantör. Konsulten ska skapa en beskrivning till kund om hur man lägger till 
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något. Mötet avslutades med att ett nytt datum bokades och konsulten meddelade att om ni 

har fler frågor så kan ni maila dem samt att återkoppling kommer löpande utifrån de svar som 

inkommer från företaget X eller underleverantör. 

 

Sammanfattning 

Kund och konsult diskuterar olika funderingar och olika förslag. Konsulten dokumenterar 

under mötets gång, Namn på företaget X andra anställda används. Det som konsulten inte kan 

svara på kommer att återkopplas till kund när svar finns. Tidsuppskattningar och alternativ 

önskas från kund. Framtida behov diskuteras. En säljare kommer att bli inblandad framöver, 

då kunden eventuellt önskar fler produkter. Nytt mötesdatum bokades och konsulten 

meddelade att frågor och funderingar kan alltid mailas. 

 


