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Abstract 

To start system development project it is needed to clarify the prerequisites for it. In 

this thesis existing theory on how to clarify the prerequisites is presented.  This theo-

ry is later compared with reality by conducting interviews at MOBIS Parts Europe 

Sweden in Jönköping and at Autoteknik i Åtvidaberg AB. The data from the inter-

views was analysed by using content analysis, this to be able to make conclusions 

and come with advice on how to clarify prerequisites to the reader of this thesis.   
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Sammanfattning 

För att kunna påbörja ett systemutvecklingsarbete måste man klargöra förutsättning-
ar för detta. I denna uppsats gås befintlig teori om hur man klargör förutsättningar 
igenom. Denna teori jämförs sedan med verkligheten genom intervjuer på MOBIS 
Parts Europe i Jönköping och Autoteknik i Åtvidaberg AB. Intervjumaterialet analy-
serades med hjälp av innehållsanalys för att kunna dra slutsatser och komma med 
råd till läsaren av denna uppsats om hur man klargör förutsättningar. 



 

 
4/48 

Innehåll 
Abstract .................................................................................................................................................................. 2 

Sammanfattning .................................................................................................................................................... 3 

1 Inledning ....................................................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 6 

1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... 6 

1.3 Syfte .............................................................................................................................. 6 

1.4 Forskningsfråga........................................................................................................... 6 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................ 6 

2 Teori ............................................................................................................................................................... 7 

2.1 Standardsystem ........................................................................................................... 8 

2.1.1 Fördelar och nackdelar med affärssystem ....................................................... 8 

2.2 Systemutvecklingsstrategier ...................................................................................... 8 

2.2.1 Egenutveckling .................................................................................................... 9 

2.2.1.1 Traditionell utveckling ............................................................................... 9 

2.2.1.2 Etappvis utveckling .................................................................................... 9 

2.2.1.3 Evolutionär utveckling ............................................................................. 10 

2.2.2 Köp av färdiga system, komponenter och produkter ................................... 10 

2.2.3 Integrering av gamla system ............................................................................ 11 

2.3 Modellera och beskriva verksamhetens krav ....................................................... 12 

2.3.1 Ambitionsnivå .................................................................................................... 14 

2.3.2 Kvalitet, tid och kostnad ................................................................................... 15 

2.4 Kvalitetssäkring ........................................................................................................ 16 

2.4.1 Ändringsstyrning (eng. change management) .............................................. 18 

2.4.2 Granskning ......................................................................................................... 19 

3 Metod ........................................................................................................................................................... 20 

3.1 Metodvalsmodell ...................................................................................................... 20 

3.2 Val av undersökningsdesign ................................................................................... 20 

3.3 Hur samla in data och välja ut enheter (primärdata)? ......................................... 20 

3.4 Hur analysera kvalitativa data? .............................................................................. 21 

3.5 Validitet och reliabiliteten........................................................................................ 22 

4 Empiri .......................................................................................................................................................... 23 

4.1 Undersökningsenhet 1: MOBIS Parts Europe Sweden ........................................ 23 

4.2 Undersökningsenhet 2: Autoteknik i Åtvidaberg AB .......................................... 25 

4.3 Sammanfattning av intervjuer ................................................................................ 25 

4.3.1 Systemutvecklingsstrategi ................................................................................ 25 

4.3.2 Dokumentera krav ............................................................................................. 26 

4.3.3 Kvalitetssäkring ................................................................................................. 27 

5 Analys .......................................................................................................................................................... 29 

5.1 Omtematisering av data: sammanslagning av undersökningsenhet 1 och 2 ... 29 

5.2 Hur välja systemutvecklingsstrategi ...................................................................... 30 

5.3 Hur dokumentera krav ............................................................................................ 30 



 

 
5/48 

5.4 Hur hantera kvalitetssäkring .................................................................................. 31 

6 Diskussion ................................................................................................................................................... 32 

6.1 Systemutvecklingsstrategi ....................................................................................... 32 

6.2 Dokumentera krav .................................................................................................... 32 

6.3 Kvalitetssäkring ........................................................................................................ 33 

7 Metoddiskussion ........................................................................................................................................ 35 

8 Slutsatser ..................................................................................................................................................... 36 

9 Referenser .................................................................................................................................................... 37 

9.1 Tabellförteckning ...................................................................................................... 37 

9.2 Figurförteckning ....................................................................................................... 37 

9.3 Litteraturförteckning ................................................................................................ 38 

10 Bilagor .......................................................................................................................................................... 39 

10.1 Intervjuer .................................................................................................................... 39 

10.1.1 Undersökningsenhet 1 intervjumall: MPE-SE ............................................... 39 

10.1.2 Undersökningsenhet 2 intervjumall: Autoteknik i Åtvidaberg AB ............ 41 

10.2 Omtematisering och omkategorisering av data ................................................... 44 

 

  



Inledning 

 
6/48 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2012 blev jag projektledare för användarfallet som står beskrivet i kapi-
tel 4.1. Det gick ut på att ta fram ett ärendehanteringssystem som ett kom-
plement till ett befintligt standardsystem. I och med detta väcktes mitt in-
tresse för att ta reda på om det finns användbara riktlinjer för hur man går 
tillväga när man ska göra förändringar på ett standardsystem.   

1.2 Problemdiskussion 

I ett företag som använder sig av standardsystem finns följande alternativ 
för att skaffa sig fler funktioner till standardsystemet: 

1. Man köper in en färdig modul från standardsystemsleverantören 
som utökar funktionaliteten (Integrerade lösningar - Jeeves, 2013) 

2. Det befintliga standardsystemet har stöd för integreringar med 
tredjepartslösningar vilket gör att man kan köpa en färdig produkt 
från hyllan (Zemlerub, 2012) och på sätt utöka funktionaliteten 

3. Man utvecklar ett nytt system och integrerar det med hjälp av en 
integrationsmotor eller man integrerar ett gammalt system med 
hjälp av en integrationsmotor (Magnusson & Olsson, 2008) 

 
Anledningen till att skaffa utökade funktioner kan variera kraftigt. Det 
kan till exempel vara för att få bättre kontroll över en process eller förbättra 
systemstöd för en process. I konkreta exempel skulle detta kunna vara att 
till exempel införa ett ärendehanteringssystem (bättre kontroll) eller införa 
handdatorer på ett lager (förbättra systemstöd). 
 
Innan standardsystemets funktionalitet kan byggas ut måste man klargöra 
förutsättningarna för hur detta ska göras. Gunnarsson, Samuelsson och 
Svensson (1999) menar att en riskanalys kan hjälpa till att avgöra vilken 
utvecklingsstrategi som kommer att användas. De kopplar inte ihop nå-
gon speciell bransch med en viss strategi. Däremot menar Hedman och 
Nilsson (2009) att de strategier som är kopplade till egenutveckling främst 
är förknippade med transaktionsintensiva verksamheter (distanshandel, 
finanssektorn etc.).  

1.3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att utveckla kunskapen inom hur företag 
som vill utöka funktionaliteten av sitt standardsystem går tillväga för att 
klargöra förutsättningar för detta. 

1.4 Forskningsfråga 

 Hur går företag tillväga för att klargöra förutsättningar för att utöka 
funktionaliteten av sitt standardsystem? 

1.5 Avgränsningar 

Jag har inte tagit med det som rör projektledning och programmering ef-
tersom denna rapport då skulle bli för omfattande.
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2 Teori 

Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) menar att systemutveckling 
av IT-lösningar följer nedanstående sekvens:

 
Figur 1: sekvens för att klargöra förutsättningar 

 
För att lyckas med ett projekt är det viktigt att genom analys välja rätt: 
utvecklingsstrategi, tillvägagångssätt (metodik) och ambitionsnivå för produk-
ten som ska tillverkas. Dessa tre förutsättningar ska kommuniceras och 
fastställas gemensamt av beställare och leverantör. Utvecklingsstrategi, 
tillvägagångssätt och ambitionsnivå bör vara en del av projektmålen. Det 
är vanligt att projektmålen endast handlar om kostnadsramar, aktiviteter, 
tidsplaner, krav på utvecklingsmiljö och hårdvarustruktur (Gunnarsson, 
Samuelsson, & Svensson, 1999).  
 
Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) rekommenderar att man 
som minimum definierar vem i projektet eller utanför projektet som har 
ansvar för: 

 Dokumentation 

 Installation av programvara 

 Installation av hårdvara 

 Omläggning från gammalt till nytt system, konvertering av gamla 
databaser och register 

 Kvalitetshöjning av data som ska konverteras 

 Detaljutformning av rutiner kring produkten 

 Parametersättning av programvara, roller, behörigheter, koder etc. 

 Uppbyggnad av utbildning i förvaltningsorganisationen 

 Utbildning 

 Support 

 Förvaltning 
 

Klargör förutsättningar

Utvecklingsstrategi

Modellera och beskriva 
verksamhetens krav

Ambitionsnivå

Kvalitet, tid och kostnad

Kvalitetssäkring
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De rekommenderar även att avgränsningar ska göras så att beställare, le-
verantör och projektmedlemmar ska ha exakt samma förväntningar. 

2.1 Standardsystem 

Det som definierar standardsystem är enligt Nilson (2000, s. 209): 
 

”Ett standardsystem är en mer eller mindre färdig programvara som kan plugg-
gas in direkt i företagets verksamhet, till skillnad från egenutvecklade system 
som behöver byggas upp från grunden (”scratch”).” 
 

Standardsystem kan även kallas för affärssystem (eng. Enterprise Re-
source Planning (ERP)) men brukar då oftast definieras som ett mer hel-
täckande system där ett helt företags informationsförsörjning täcks in 
(Nilsson, 2000). Med andra ord betyder detta att ett affärssystem är stöd 
för alla företagets verksamheter som till exempel: ekonomi, logistik, pro-
duktion etc. 
 
Tanken med standardsystem är att flera organisationer ska använda 
samma system. På så sätt slipper man att uppfinna hjulet på nytt och kan 
fördela kostnader och tid på flera användarföretag. Exempel på affärssy-
stem är SAP R/3, Intentia/Movexo och Jeeves. Dessa definieras som exter-
na standardsystem (Nilsson, 2000) och är motsatsen till AMOS undersök-
ningsenhet 1 kapitel 4.1 som använder sig av ett internt standardsystem 
som underhålls inom MOBIS-koncernen.  

2.1.1 Fördelar och nackdelar med affärssystem 

En fördel med affärssystem är att de är verksamhetsövergripande. Detta gör 
det möjligt för ledningen att få in data om hela verksamheten i realtid och 
på så sätt kunna fatta bra beslut (Magnusson & Olsson, 2008). En annan 
fördel, enligt mig, är att affärssystem ofta samlar alla data i samma data-
bas. På så sätt slipper man dubbellagrad data. Det ger även en fördel då 
man ska jämföra olika organisatoriska enheter då all data finns samlad på 
samma ställe.  
 
En nackdel med affärssystem är att de är leverantörsberoende. Då man har 
valt affärssystem är man ofta låst till leverantören i form av en relation och 
beträffande teknisk lösning (Magnusson & Olsson, 2008).  

2.2 Systemutvecklingsstrategier 

De vanligaste fyra utvecklingsstrategierna som finns att tillgå enligt Gun-
narsson, Samuelson och Svensson (1999): 
 

1. Traditionell utveckling (även kallad vattenfallsmodellen (eng. life-
cycle/waterfall))  

2. Etappvis utveckling (eng. incremental development) 
3. Evolutionär utveckling 
4. Köp av färdiga system eller komponenter (se kapitel 2.2.2) 

 
Två strategier som Gunnarsson, Samuelson och Svensson (1999) inte näm-
ner är prototypning och integrering av gamla system. Prototypning är re-
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lativt likt etappvis utveckling och evolutionär utveckling så jag kan förstå 
att man utelämnar det. Men integrering med gamla system är enligt mig 
högaktuellt. Därför har jag med det i ett särskilt kapitel (se kapitel 2.2.3).  

2.2.1 Egenutveckling 

2.2.1.1 Traditionell utveckling 

 
Figur 2: sekvens för traditionell utveckling (Fitzgerald, Russo, & Stolterman, 2002) 

Varje steg är väldefinierat och nästa steg påbörjas inte förrän föregående 
har avslutats. Först specificeras verksamhetens krav i detalj. Sedan besk-
rivs funktionskrav, programvara konstrueras, sist så utförs test, utbildning 
och installation.  
 
Denna strategi passar bäst då: 

 Verksamhet och teknik är väldefinierade  

 Beställare har god datorvana och är van vid att använda datorer i 
verksamheten 

 Det finns god teknisk kompetens inom den miljö där strategin ska 
användas 

 
Denna strategi är även lämplig när programvaran som ska konstrueras är 
till en stor och utspridd organisation där användarna behöver få funktion-
aliteten samtidigt (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999).  

2.2.1.2 Etappvis utveckling 

Användarkrav och funktionskrav specificeras i detalj som i traditionell 
utveckling. Skillnaden mot traditionell utveckling är att utveckling av 
programvaran sker i delar. Man lägger hela tiden till nya funktioner i om-
gångar (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999). Programvaran ut-
vecklas alltså steg-för-steg där den nya versionen blir en kombination av 
den gamla plus nya funktioner (Fitzgerald, Russo, & Stolterman, 2002). 
 
Denna strategi passar bäst då (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 
1999): 

 Det är viktigt att snabbt leverera nya funktioner 

 Man vill sprida ut kostnader över en längre period 

 Ny teknik ska testas innan resterande programvara utvecklats 

Planering

Analys

Design

Implementation
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2.2.1.3 Evolutionär utveckling 

I evolutionär utveckling antar man att kraven alltid kommer att förändras 
och att därmed den iterativa processen aldrig tar slut. När evolutionär ut-
veckling påbörjas utgår man från de krav som är kända. Därefter skapas 
programvara till användarna. Användarna får sedan utvärdera program-
varan för att ta fram nya krav som sedan införlivas (Fitzgerald, Russo, & 
Stolterman, 2002).  
 
Denna strategi passar bäst (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999): 

 I verksamheter som inte tidigare haft datorstöd eller då ny teknik 
ska introduceras  

 När det finns lite erfarenhet från tidigare tillämpningar 

2.2.2 Köp av färdiga system, komponenter och produkter 

I litteraturen benämns ofta produkter man kan köpa direkt från hyllan för 
COTS (eng. Components Off The Shelf). Anskaffningsprocessen kan besk-
rivas enligt nedanstående figur (Christiansson B. , 2000): 

Behov av 
komponent

Intern sökning

Extern sökning

Finns internt?

Nej

Externa 
komponenter

Utveckling av ny 
komponent

Internt 
komponentlager

Finns externt?

Nej

Återanvänd 
komponent

Köp av extern 
leverantör

Förändrings-
behov?

Ja

Nej

 
Figur 3: flödesdiagram över anskaffningsprocess 

Vid objektorienterad utveckling ger denna strategi nya möjligheter med 
hjälp av klassbibliotek och ramverk som kan användas av utvecklare för 
att bygga program. Denna utveckling kan liknas vid annan tillverknings-
industri där komplexa produkter som bilar och tv-apparater sätts samman 
av en mängd hård- och mjukvarukomponenter (Gunnarsson, Samuelsson, 
& Svensson, 1999).  
 
Denna strategi passar bäst då: 
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 Det är viktigt med snabb leverans till ett fast pris och val av teknik 
spelar mindre roll 

 Objektorienterad utveckling har valts 
 
Ett problem som kan uppkomma när man köper färdiga artefakter är att 
specifikationen endast delvis uppfyller specifikationen som ligger till 
grund för inköpet. Då ställs man inför två alternativ: anpassa artefakten 
efter specifikationerna eller anpassa specifikationerna efter artefakten 
(Christiansson B. , 2000).  

2.2.3 Integrering av gamla system 

Enterprise Application Integration (EAI) (sv. företagsapplikationsintegre-
ring) är ett angreppssätt där man använder sig av en integrationsmotor. 
Detta för att kunna skicka meddelanden mellan olika system och på så sätt 
få flera olika system att bete sig som ett system (Magnusson & Olsson, 
2008). Motsatsen till ett EAI-system är ett ERP-system som redan från bör-
jan innehåller ett integrerat stöd för många processer. ERP-system är alltså 
inte en blandning av flera olika system utan är ett system. 
En annan term som används vid integrering är Service Oriented Ar-
chitecture (SOA) (sv. tjänsteorienterad arkitektur). Denna term bygger på 
att man använder sig av så kallade webbtjänster (eng. web-services) 
(Magnusson & Olsson, 2008). Dessa går ut på att man kapslar tidigare ap-
plikationer och ger dem publik access via webben. Det språk som används 
vid kommunikation med webbtjänsten är XML. 
 
Det som främst skiljer EAI och SOA är hur man kommunicerar mellan de 
system som kopplas ihop. EAI använder sig av Application Program In-
terface (API) och SOA använder sig av XML. API är oftast knutet till en 
viss tillverkare medan SOA använder sig av öppna standarder.  
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2.3 Modellera och beskriva verksamhetens krav 

För att få ett underlag till konstruktion av programvara behöver man se 
över den kravspecifikation man har. Där det saknas dokumentation behö-
ver man skapa dokumentation. Några av de modeller som finns är 
(Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999): 
Nr Modell Beskrivning Syfte 

1.  Processmodell  En förenklad beskriv-
ning av verksamhetens 
processer.  

 Processmodeller tas först 
fram som översikt, se-
dan bryts processmo-
dellerna ned i mer detal-
jerade processpecifikat-
ioner. 

 Det finns ingen organi-
sations- eller ansvars-
gräns specificerad.  

 Modellen läses uppifrån 
och ned. 

 Visa vad verk-
samheten ska ut-
föra och varför 

 Finna förslag till 
förbättringar 

 

2.  Rutinmodell  Visar de arbetssteg (ru-
tin) sammanhängande i 
en kedja som krävs för 
att uppnå ett bestämt re-
sultat 

 Skapa överblick 
över rutinens ar-
betssteg samt be-
skriva vilken typ 
av information 
som krävs 

 Beskriva vilka 
funktioner som 
krävs i rutinens 
arbetssteg 

 Samarbete mel-
lan användare 
och utvecklare 

 Finna krav på ny 
eller förändrad 
funktion 

3.  Användningsfall 
(eng. use case) 

 Beskriver hur använda-
ren vill använda pro-
dukten 

 Användningsfallet är en 
sekvens av arbetsmo-
ment 

 För varje sekvens speci-
ficerar man hur man vill 
att systemet ska intera-
gera med aktören 

 Aktören kan vara en 
person eller ett system 

 Verifiera redan fram-
tagna modeller 

 Konkretisera hur 
produkten ska 
användas med en 
sekvens av ar-
betsmoment 

 Konkretisera 
tillsammans med 
kravställaren hur 
en viss arbets-
uppgift ska stöd-
jas 

4.  Ärendemodell 
(eng. workflow) 

 Flöde för hur ett ärende 
hanteras med alternativa 

 Beskriva hur ett 
ärende ska flöda 
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Nr Modell Beskrivning Syfte 

vägar beroende på reg-
ler i verksamheten 

 Man kan se flödet som 
en kedja av rutiner (jäm-
för med rutinmodell 
ovan) som utförs i orga-
nisationen i en viss ord-
ning 

 Starten på flödet initie-
ras av en händelse (eng. 
event) och avslutas av 
en händelse  

i verksamheten 
mellan avdel-
ningar, roller etc. 

 Ge stöd för 
automatisering 
av viktiga och 
frekventa proces-
ser i verksamhet-
en 

5.  Aktörs/rollmodell  En beskrivning av varje 
aktörs egenskaper, krav, 
önskemål etc. 

 Identifiera aktö-
rer, roller, perso-
ner och system 
som kommer att 
samverka med 
produkten och 
därmed ställer 
krav på olika 
funktioner 

6.  Dialogmodell  Gränssnitt modelleras 
upp tidigt för att bestäl-
lare och konstruktör till 
exempel ska kunna dis-
kutera vad ny teknik 
medför 

 Tekniken för module-
ring beror på projekt. 
Det är dock viktigt att 
riktiga data används.  

 Ge kravställaren 
en konkret bild 
över hur produk-
ten skulle kunna 
användas 

 Ge konstruktö-
ren exempel på 
hur interface och 
navigering ska se 
ut 

7.  Begreppsmodell  Verksamhetsorienterad 
modell som beskriver: 
begrepp, strukturkrav 
och krav på information 

 Ger en objektorienterad 
bild över begrepp som 
verksamheten hanterar 
med klasser, arv och re-
lationer   

 Till begrepp knyts egen-
skaper och operationer 

 Exempel är Unified Mo-
deling Language (UML) 

 Ge beställare och 
leverantör en en-
tydig och ge-
mensam bild 
över verksam-
hetens begrepp 
och krav på 
struktur 

 Vara till un-
derlag för klass-
modell och data-
basmodell 

 Används inom 
objektorientering 
för att återan-
vända logik från 
klasser högre 
upp i hierarkin  

8.  Förekomstexempel  Är en tabell som visar 
data som finns i en be-
greppsmodell för att öka 

 Konkretisera 
begreppsmo-
dellen 
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Nr Modell Beskrivning Syfte 

förståelse 

9.  Händelsemodell  Visar grafiskt vilka till-
stånd en klass i be-
greppsmodellen kan 
anta 

 I anslutning till denna 
modell visas de verk-
samhetsregler som gäl-
ler samt vilka händelser 
som får klassen att 
ändra tillstånd 

 

 Kommunicera 
med sakkunniga 
kring komplexa 
regler 

Tabell 1: kravdokumentationsmodeller 

De som modulerar bör försöka använda redan tidigare kända symboler 
för att underlätta förståelsen av modeller. Syftet med modulering är att 
stödja kommunikation och inte försvåra den (Christiansson M.-T. , 2000).   

2.3.1 Ambitionsnivå 

Med ambitionsnivå menas var man lägger ribban för en funktion i förhål-
lande till slutanvändarens krav på funktionalitet. Det kan till exempel vara 
så att slutanvändaren är en van användare av Microsoft Office-paketet. 
Om då användaren begär att få funktioner som påminner om funktioner i 
Word eller Excel som utvecklats under många år och har kostat flertalet 
miljarder kronor så är sannolikheten stor att de funktionerna kräver en 
hög ambitionsnivå (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999).  
 
Ambitionsnivån kan påverka tiden det tar att utföra något med så mycket 
som en faktor av hundra. Ett exempel på detta från Gunnarsson, Samuels-
son och Svensson (1999) är möjligheten för en användare att planera ett 
televisionsschema (år, vecka, dag, starttid, stopptid, program): 
Faktor Beskrivning 

1 Utveckla ett enkelt gränssnitt där användaren matar in: kanal, datum 
och start/sluttid. Påminner om ett textbaserat system. 

10 Utveckla ett Microsoft Project-liknande gränssnitt där användaren 
arbetar med direktmanipulation i en grafisk programtablå. Utveckla-
ren har tillgång till lämpliga komponenter och har stor erfarenhet av 
liknande lösningar. 

100 Utveckla ett Microsoft Project-liknande gränssnitt där användaren 
arbetar med direktmanipulation i en grafisk programtablå. Utveckla-
ren har inte tillgång till lämpliga komponenter och har ingen tidigare 
erfarenhet av liknande lösningar. 

Tabell 2: ambitionsnivå 

På liknande sätt kan ambitionsnivån appliceras på tillförlitlighet. Nedan-
stående fyra nivåer påverkar utvecklingskostnaden: 
Nr Tillförlitlighet Beskrivning Verksamhetsexempel 

1.  Får inte bli fel Stora resurser måste läg-
gas ned för testning. 
Testmetodiken är väldigt 
avancerad. 

 Kärnkraft  

 Flyg 
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2.  Fel tillåtna un-
dantagsvis 

Höga kvalitetskrav gör att 
applikationen endast i 
undantagsfall går ned. 
Tillgängligheten är satt till 
99 % vilket ger höga ut-
vecklingskostnader. Alla 
fel ska vara tillrättaderät-
tade innan applikationen 
tas i drift. 

 

3.  Ska fungera En del fel upptäcks i drif-
ten och kan rättas till 
snabbt 

 

4.  Bör fungera Utvecklingstiden har 
medvetet kortats ned. Kal-
las ibland för ”Quick and 
Dirty” (sv. snabb och 
smutsig).   

 Icke verksam-
hetskritisk 
funktion 

Tabell 3: ambitionsnivå för tillförlitlighet 

2.3.2 Kvalitet, tid och kostnad 

Vid beställning rekommenderas det att beställaren gör en så kallad QTC-
viktning. Det innebär att beställaren sätter viktning likt nedanstående ex-
empel (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999, s. 35): 
Förkortning Engelska Svenska Viktning 

Q Quality Kvalitet 0,7 

T Time Tid 0,1 

C Cost Kostnad 0,2 

Summa 1,0 
Tabell 4: QTC 
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Genom att göra en QTC-viktning så får man en tydlig vägvisare som följer 
projektet. Nedan visas fler exempel illustrerade grafiskt:  
Parameter Summa Fokus Beskrivning Graf 

Q T C 

0,1 0,2 0,7 1 Kostnads-
effektivitet 

 Vanligt vid ut-
veckling av ad-
ministrativa sy-
stem 

 
0,1 0,7 0,2 1 Leverans-

tid 
 Det kan vara så 

att det upp-
kommer vite om 
inte produkten 
levereras i tid 

Negativa konsekvenser: 

 Projektledaren 
kan komma att 
säga nej till för-
ändringar 

 Projektledaren 
kommer att vara 
mer oflexibel  

 

0,8 0,1 0,1 1 Hög kva-
lité 

 Det kan vara så 
att man lovat en 
produkt med 
garanti 

Negativa konsekvenser: 

 Projektledare 
kan säga nej till 
krav som inne-
bär svårtestade 
förändringar  

Tabell 5: QTC-exempel (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999) 

2.4 Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkringsarbetet är en pågående process under hela utvecklingen. 
För att försäkra sig om att kvalitetssäkringsarbetet kommer att fungera bör 
man upprätta en kvalitetssäkringsplan. Detta dokument visar vad som ska 
uppnås. I ett mindre företag med lägre krav kan man nöja sig med att ha 
ett och samma dokument för flera projekt (Gunnarsson, Samuelsson, & 
Svensson, 1999).    
 
Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) listar nedan faktorer som 
lämpliga i en kvalitetssäkringsplan: 
Nr Faktor Beskrivning 

1.  Kvalitetsmål Mål för kvalitén. Dessa kan vara specifika för 
projektet eller gemensamma för alla projekt. 

2.  Policy och strategier Genom att skriva ned policy- och strategibe-
slut blir kvalitetsplanen tydligare för alla pro-
jektdeltagare. 

3.  Riskanalys Risker bör kartläggas tidigt i projektet så att 
man kan hantera dem tidigt. Det är inte ovan-
ligt att nya risker dyker upp. 

Q

T

C

Q

T

C

Q

T
C
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Nr Faktor Beskrivning 

4.  Organisation Det är viktigt att man specificerar hur kvali-
tetsarbetet ska vara organiserat. Detta gäller 
inte endast i projektgruppen utan även för de 
gränssnitt som finns mot omgivningen. 

5.  Utvecklingsmetodik Hur noggrant ska man följa vald metodik? 
Gör man avsteg från metodiken måste man 
inse vad det innebär. 

6.  Dokumentationsplan Vilka kvalitetssäkringsdokument ska tas 
fram?  

7.  Testplan Denna plan beskriver hur man ska kontrol-
lera att det som konstrueras inte avviker mot 
det som specificerats. 

8.  Versionshanteringsplan Regler och rutiner för versionshantering .  
 
Man kan till exempel specificera att man ska 
använda sig av ett datorstött versionshante-
ringssystem där alla versioner av en fil sparas 
i ett så kallat repository (sv. förråd) (Collins-
Sussman, Fitzpatrnd, & Pilato, 2000, s. 21). 

9.  Felhanteringsplan Hur man ska hantera fel i det levererade sy-
stemet. Detta är extra viktigt i inkrementell 
utveckling. 

10.  Mediahantering Hur skall projektinformation lagras? Hur 
skyddar man sig mot eventuell dataförlust? 

11.  Uppföljning Hur kontrollerar man att man uppnådde 
uppsatta mål? Hur återkopplar man erfaren-
heter till pågående och kommande projekt? 

Tabell 6: kvalitetssäkringsplan 
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2.4.1 Ändringsstyrning (eng. change management) 

 
Figur 4: exempel på formell ändringshantering (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999) 

Bilden ovan beskriver hur en formell ändringshanteringsrutin kan se ut. I 
korthet: 

1. En projektdeltagare föreslår en förändring och förändringsförslaget 
lämnas till någon med befogenhet att besluta om förändring 

2. Den med befogenhet kontrollerar ändringsbegäran och dess konse-
kvenser 

3. Om ändringen är motiverad utförs den av utvecklaren genom att 
denne plockar ut källkodsfilen ur versionshanteringssystemet och 
genomför ändringen 

 
Fördelen med denna rutin är att det finns en spårbarhet för alla föränd-
ringar som gjorts. Nackdelen är att i ett mindre projekt kan meradminist-
rationen kännas betungande. 
 
En definition av ändringsstyrning: 
 

Syftet med ändringshantering är att försäkra att standardiserade metoder och 
rutiner används för effektiv och korrekt hantering av ändringar, i avsikt att mi-
nimera effekterna av ändringsrelaterade incidenter. (Brandt, 2004, s. 155) 
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2.4.2 Granskning 

Gunnarsson, Samuelsson och Svensson (1999) menar att ett av de effektiv-
aste verktygen för kvalitetssäkring är granskning. Granskning av låg for-
mell grad går ut på att en person distribuerar ett dokument till ett antal 
kollegor och ber om återkoppling (eng. feedback). Granskning av hög 
formell grad går ut på att:  

 Det finns en granskningsledare 

 Det finns tilldelade granskare (kan vara områdesindelade)  

 Ett separat granskningsmöte hålls där upphovsmannen får ett 
sammanställt protokoll över de förändringar som ska göras
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3 Metod 
I detta kapitel redogör jag för hur min forskningsprocess har gått till.  

3.1 Metodvalsmodell 

Metoden som jag använde kan illustreras som nedan: 

 
Figur 5: metodmodell 

3.2 Val av undersökningsdesign 

Undersökningsdesignen är utformad så att primärdata kommer från fall-
studien på MOBIS Parts Europe Sweden (MPE-SE) i samband med deras 
införande av ett ärendehanteringssystem samt genom intervju med ut-
vecklingschefen på Autoteknik i Åtvidaberg AB gällande implementering 
av standardsystem. Med fallstudie menas en studie som är avgränsad och 
med primärdata menas data som samlats in i det primära syftet att bilda 
ett analysunderlag (Befring, 1994).  

3.3 Hur samla in data och välja ut enheter (primärdata)? 

Jag valde att använda mig av en semikonstruerad intervju. Det innebar att 
mina frågor var skrivna på förhand (se dokumentationsmallarna för inter-
vju under kapitel 10). Anledningen till att jag valde semikonstruerad in-
tervju var att säkerställa att jag ställde alla de frågor som jag ville ha svar 
på. 
 
Vid intervjuer är en enhet en person och vid litteraturstudier är en enhet 
en källa eller ett dokument, (Jacobsen, 2012). I denna rapport är enheterna 
personer och datainsamlingsmetoden är intervjuer.  Intervjuernas syfte 
var att få in data över hur två existerande företag resonerar kring min frå-
geställning. 
 

En fråga uppstår

Litteraturstudie

Val av 
undersökningsdesign

Hur samla in data och 
hur välja ut enheter?

Hur analysera 
kvalitativa data?

Hur hållbara är de 
slutsatser som dragits?
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Data samlades in genom att platschefen på MOBIS Parts Europe Sweden 
intervjuades genom en personlig intervju och platschefen på Autoteknik i 
Åtvidaberg AB intervjuades via telefon. 
 
Fördelar och nackdelar med personlig intervju (Jacobsen, 2012): 
Fördelar: 

 Lättare att upprätta en personlig relation till den intervjuade som 
gör det svårare att komma med osanning 

 Ger möjlighet att observera kroppsspråk 
Nackdelar: 

 Kostnadskrävande på grund av det fysiska avståndet 

 Kan leda till att intervjuobjektet inte vågar tala sanning på grund av 
brist på anonymitet 

 
Fördelar och nackdelar med telefonintervju: 
Fördelar: 

 Billigt då man slipper resa 
Nackdelar: 

 Kan upplevas som avigt att prata i telefon 

 Går miste om att observera kroppsspråk 
 
Datainsamlingen ledde till rådata i form av inspelningsmaterial samt an-
teckningar. 

3.4 Hur analysera kvalitativa data? 

Den modell som används för att analysera kvalitativ data kallas för inne-
hållsanalys (eng. content analysis). Innehållsanalysen som syftar till att för-
enkla och berika rådata görs genom att man först skriver ned allt intervju-
objektet har sagt i en avskrift (eng. transcript) (Graneheim & Lundman, 
2004). Därefter kondenserar man texten i avskriften (rådata) och temati-
serar  (Jacobsen, 2012). Det innebär att man väljer ut de viktigaste teman 
som intervjuobjektet har nämnt.  Därefter kategoriseras data. Det är en 
slags underkategorisering till tematiseringen. Antingen tematiserar och 
kategoriserar man i efterhand (en så kallad välgrundad teori (Jacobsen, 
2012)) eller så gör man det i förhand med hjälp av en intervjumall. I mitt 
fall har jag valt att använda mig av en intervjumall (se kapitel 10.1 och Ta-
bell 7). Anledningen till att jag har valt att använda mig av en intervjuguide 
är att jag vill vara säker på att de frågor som jag söker svar på behandlas. 
Anledningen till att man gör en omtematisering är för att man ska kunna 
jämföra och dra slutsatser ifrån det rådata man har.  
 
Tematiseringen och kategorisering från min intervjumall:  
Tema Kategori 

Allmänt Roller 

Ambitionsnivå Kommunikation 

Val av ambitionsnivå 

Kvalitet, tid och kostnad Kommunikation 

Kvalitet, tid och kostnad 

Kvalitetssäkring Allmänt 

Granskning 
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Kvalitetssäkringsplan 

Test 

Versionshantering 

Ändringsstyrning 

Modellera och beskriva 
verksamhetens krav 

Dokumentation 

Kommunikation 

Krav 

Personliga egenskaper Erfarenhet 

Utvecklingsstrategi Riskanalys 

Tillvägagångssätt 

Val av utvecklingsstrategi 

Tabell 7: kategorisering och tematisering av intervjumall 

Teman och kategorier för intervjumallen bygger på de teoristudier som jag 
gjorde. Det som ansågs viktigt i litteraturen ville jag ha med i min inter-
vjumall för att kunna studera närmare och jämföra med verkligheten.  

3.5 Validitet och reliabiliteten 

Vid en kvalitativ studie menas med validitet att man mäter det som är re-
levant i sammanhanget och med reliabilitet menas att man mäter på ett 
tillförlitligt sätt (Malterud, 1998). Det jag gjort för att tillgodose kraven på 
validitet är att för det första göra en litteraturstudie där jag har valt ut fak-
torer (se kapitel 2) som i litteraturen anses vara relevanta för att klargöra 
förutsättningar. Därmed lutar jag mig mot tidigare forskning. Det tycker 
jag stärker validiteten då andra också valt att studera dessa faktorer tidi-
gare. För det andra har jag låtit dessa faktorer vara till grund för min inter-
vjumall vilket gjort att jag försäkrat mig om att alla enligt teorin viktiga 
faktorer berörs när kunskap från verkligheten ska hämtas in. För att kunna 
tillgodose kraven på reliabilitet har jag för det första använt mig av inspel-
ningsteknik med god ljudkvalitet vid intervju för att garantera att avskrif-
ten blev korrekt. För det andra har jag valt att intervjua två olika företag 
från två olika branscher för att bredda arbetet och jag har för det tredje ge-
nom innehållsanalys kunnat göra en relevant analys. 
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4 Empiri 
I detta kapitel beskriver jag de företag (undersökningsenheter) som intervjuades. 

4.1 Undersökningsenhet 1: MOBIS Parts Europe Sweden 

MOBIS Parts Europe Sweden (MPE-SE) är Hyundai och KIA:s reserv-
delslager (parts distribution center (PDC)) för Skandinavien samt delar av 
Baltikum. MPE-SE har sitt lager på Torsviksområdet utanför Jönköping 
och säljavdelning i Västra Haninge utanför Stockholm. MPE-SE tillhör re-
servdelsdivisionen av det internationella företaget MOBIS med huvud-
kontor i Seoul, Korea. I Europa finns fler filialer som tillhör reservdelsdi-
visionen: 
Filial Land Funktion Kommentar 

MPE-
BE 

Belgien PDC  

MPE-
DE 

Tyskland PDC  

MPE-ES Spanien PDC  

MPE-
FRA 

Tyskland (Frankfurt) Huvudkontor  

MPE-IT Italien PDC  

MPE-
UK 

Storbritannien PDC  

MSK Slovakien Redistribution centre 
(RDC) 

Levererar direkt från 
MOBIS-fabriken i 
Slovakien 

Tabell 8: MOBIS verksamma länder 

MPE-SE köper in varor till försäljning likt nedan år 2011: 
Fabrik Land/region Andel av totalt inköp 

MOBIS Korea 70 % 

MOBIS Indien 5 % 

MOBIS Slovakien 10 % 

Övrigt Europa 5 % 
Tabell 9: MPE-SE inköpsfördelning 

Försäljning och distribution av varor sker likt nedan år 2011: 
Land Märke Distribution 

Sverige 
 

Hyundai Direkt till återförsäljare 

KIA Direkt till återförsäljare 

Norge 
 

Hyundai Till distributörslager 

KIA Till distributörslager 

Finland 
 

Hyundai Till distributörslager 

KIA Till distributörslager 

Danmark 
 

Hyundai Till distributörslager 

KIA Direkt till återförsäljare 

Estland KIA Direkt till återförsäljare 
Tabell 10: MPE-SE distributionsmetod 
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På MPE-SE finns nedan avdelningar: 
Avdelning Funktion Plats 

Finance and HR Ekonomi och personalavdelning Torsvik 

Claim Tar hand om returer från slutkund Torsvik 

Inventory Inköp Torsvik 

Operations Lagerdrift Torsvik 

Sales Försäljning och kundkontakt Västra Haninge 

Transport Bokning av transporter Torsvik 

Transport controller Upphandling av transpor-
ter/logistiklösningar 

Torsvik 

IT  Torsvik 

Customer support Kundtjänst Torsvik 
Tabell 11: MPE-SE avdelningar 

MPE-SE använder sig av ett egenutvecklat affärssystem som heter Ad-
vanced MOBIS Operating System (AMOS). AMOS menystruktur är upp-
delad efter avdelningar. I dagsläget finns inga speciella menyer för 
Customer support-avdelningen. De använder istället AMOS och Microsoft 
Outlook för att kommunicera med kunder. Den vanligaste frågan är gäl-
lande leveransbesked. I dagsläget har MPE-SE ingen direktkommunikat-
ion med slutkunder (återförsäljare) utan kontakten sker alltid via distri-
butören. Det finns planer på att öppna upp för direktkommunikation med 
återförsäljare men inga kontrakt finns skrivna för detta ännu. MPE-SE har 
dock bestämt sig för att det är direktkommunikation med återförsäljaren 
som är framtiden. 
 
Då all kommunikation med kunder sker med Microsoft Outlook så upp-
kommer nedanstående problem: 

1. Samma fråga kan ställas från kund flera gånger utan att det upp-
täcks 

2. Det går inte att dra ut statistik över vilken kategori av fråga som 
ställts på ett exakt sätt 

3. Kunden kan inte följa sitt ärende 
4. Customer support-personal får mata in information om varje 

ärende som redan finns tillgänglig  i AMOS 
 
För att bli av med ovanstående problem skapades en applikation med 
namnet Customer support helpdesk (CSH) (webbapplikation) i slutet av 
år 2010 på begäran av inköps- och kundtjänstavdelningen. Denna appli-
kation hade fyra typer av frågekategorier: leveransbesked, prisförfrågan, 
transportförfrågan och IT-förfrågan. Det var den centrala IT-avdelningen 
(då placerad i Belgien) som fick ansvar för att utveckla den. På den tiden 
användes inte AMOS utan AS400 (terminalbaserat system). När MPE-SE 
bytte till AMOS i maj 2011 så slutade CSH att fungera. Redan år 2010 
fanns en lång lista över förbättringar som skulle kunna göras på CSH. 
Detta kunde dock inte göras på grund av tidsbrist hos den centrala IT-
avdelningen. Fjärde kvartalet 2012 bestämde ledningen att CSH skulle 
öppnas igen men nu med stöd för alla typer av standardfrågor från alla 
typer av kunder. Prioriteten sattes att CSH först skulle klara direktförfråg-
ningar från återförsäljare därefter förfrågningar från distributör. Den cen-
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trala IT-avdelningen tillåter inte att speciella menyer för kundtjänsten ut-
vecklas i AMOS. De tillåter däremot vidareutveckling av den gamla CSH. 
Av säkerhetsskäl tillåter de att information skickas från AMOS till CSH 
men inte vise versa.   
Då CSH utvecklades användes ingen uttalad systemutvecklingsmetod 
utan systemutvecklingen gjordes efter en egen modell.  

4.2 Undersökningsenhet 2: Autoteknik i Åtvidaberg AB 

Autoteknik i Åtvidaberg AB har 15 anställda. Företaget jobbar främst med 
kvalitetscertifiering av underleverantörer till försäkringsbolag. Den pro-
duktsvit som tagits fram är främst kvalitetsstödsdokument. För att hantera 
detta har ett flertal IT-system tagits fram däribland  en mobilapp för bärg-
ningsbilar som föreslår verkstad beroende på beläggningstid, avstånd från 
olycksplats etc.  
 
Autoteknik i Åtvidaberg AB har ett bokföringssystem som heter SKE. Det 
är egenutvecklat för att främst ge stöd till kvalitetscertifieringsmännen 
internt. SKE är integrerat mot JOOMLA! som är ett open source- (sv. öp-
pen källkod) CMS (sv. innehållshanteringssystem) för stöddokumenten 
som används inom kvalitetscertifieringen externt mot kund.   

4.3 Sammanfattning av intervjuer 

4.3.1 Systemutvecklingsstrategi 

Vid intervjuerna av undersökningsenheterna (se kapitel 10) framkom först 
att inget av företagen hade en uttalad systemutvecklingsstrategi som policy att 
arbeta efter.  
 
När jag beskrev vanliga systemutvecklingsstrategier för platschefen Bor-
genhede på MPE-SE kunde han känna igen sig i att MPE-SE använde sig 
av evolutionär utveckling. Anledningen till detta var att det sedan tidigare 
fanns en påbörjad lösning till ärendehanteringssystem (CS helpdesk) som 
man kunde använda som bas vid skapandet av nya versioner. Ärendehan-
teringssystemet platsade även in på att vara ett nytt område där teknik 
och verksamhet inte var väldefinierat. Han trodde heller inte i efterhand 
att någon annan strategi hade fungerat än evolutionär då det inte fanns 
någon liknande lösning att titta på inom företaget. Borgenhede menade att 
den evolutionära strategin hade passat till ärendehanteringssystemet men 
att det inte var säkert att den strategin var den rätta för nya projekt. T.ex. 
när MOBIS som koncern bytte sitt affärssystem (till AMOS) så användes 
traditionell systemutveckling. När koncernen bytte affärssystem användes 
alla företagets IT-resurser samt externa resurser. Bytet till AMOS som pro-
jekt kunde inte jämföras med införandet lokalt av ett ärendehanteringssy-
stem i fråga om: grad av verksamhetskritiskt system och resurser. Enligt 
Borgenhede hade evolutionär utveckling inte fungerat vid införandet av 
AMOS. Evolutionär utveckling hade inte gett den stabilitet för MOBIS-
koncernens verksamhet som ett affärssystem måste ha. Borgenhede me-
nade även att en faktor för val av strategi var att MOBIS som koncern 
hade en inofficiell policy att inte köpa tjänster eller mjukvara från företag 
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utanför koncernen om det verkligen inte var nödvändigt. Denna inoffici-
ella policy gjorde att komplement till AMOS hellre egenutvecklades än 
köptes direkt från hyllan.  
 
Efter att jag hade beskrivit vanliga utvecklingsstrategiers innebörd för ut-
vecklingschefen Hammarstedt på Autoteknik i Åtvidaberg AB menade 
han att de strategier som kunde appliceras på hans verksamhet var: evo-
lutionär utveckling, och köp av färdiga system. Hammarstedt menade att 
valet av utvecklingsstrategi valdes efter det uppdrag som skulle göras och 
att de faktorer som avgjorde valen var: inhousekunskaper, tid och funkt-
ionskrav. Enligt Hammarstedt så var funktionalitet det som tog tid att 
göra och ofta krävde egenutveckling medan lösningar från hyllan gick 
snabbt att göra men krävde ofta avkall på funktionalitet. Inhousekunskap-
erna avgjorde även vilken strategi det blev då beprövade lösningar hellre 
återanvändes än att man lade tid på att ta fram nya lösningar. Ett exempel 
på detta var från-hyllan-lösningen JOOMLA! som valdes som kontohante-
ringssystem för externa webbtjänster då Hammarstedt hade jobbat med 
det tidigare.  

4.3.2 Dokumentera krav 

MPE-SE:s platschef, Borgenhede, menar att de krav som specificerades 
samlades in genom att man använde sig av processbeskrivning-
ar/rutinbeskrivningar och användningsfall. Vid frågan varför inte fler me-
toder användes fick jag som svar att MPE-SE:s dokumentation skulle 
kunna läsas av alla i projektgruppen. För Borgenhede var rätt nivå att utgå 
ifrån processer och användningsfall då de flesta kunde relatera till dem. 
Detta då MPE-SE:s personal enligt Borgenhede hade haft svårt att förstå 
en begreppsmodell i UML på grund av att den kräver viss förkunskap 
inom systemutvecklingsområdet. Något som de flesta inte hade på MPE-
SE.   
 
När kravdokumentation diskuterades med utvecklingschefen Ham-
marstedt på Autoteknik i Åtvidaberg AB ansåg han på att de använde sig 
av flödesbeskrivningar (processbeskrivningar), databasdiagram och skis-
ser för GUI. Anledningen till att just dessa modeller användes var enligt, 
Hammarstedt, att de räckte för den typ av projekt som de jobbade med. 
Enligt Hammarstedt fanns det en poäng med att inte använda mer doku-
mentation då dokumentationsprocessen annars skulle ta för lång tid och 
kräva för mycket tid för uppdatering vid ändring etc. Av dessa anled-
ningar var det enligt honom viktigt att hålla dokumentationen till ett mi-
nimum.  
 
När ambitionsnivån diskuterades med Borgenhede framkom att de inte 
använde sig av ambitionsnivå på MPE-SE för att kommunicera inom pro-
jektgruppen. En anledning enligt Borgenhede kunde vara MPE-SE:s rela-
tivt ringa erfarenhet av systemutvecklingsprojekt. Borgenhede menade att 
ambitionsnivå förmodligen var något som skulle användas vid nästa pro-
jekt. När ambitionsnivån diskuterades med Hammarstedt framkom att 
begreppet användes på hans företag för att flagga alla moment inom ett 
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projekt: lätt, medel eller svårt. Enligt honom var det på detta sätt mycket 
lättare att prioritera i vilken ordning olika moment skulle utföras och få 
överblick över beräknad tidsåtgång.   
 
Enligt Borgenhede var MPE-SE beställaren av ärendehanteringssystemet. 
Dock gjordes aldrig någon QTC-viktning då det ansågs självklart att tid 
var den viktigaste faktorn för hela projektet. Borgenhede menade att QTC-
viktning bör göras på nya projekt för att kommunicera vägvisning till IT-
avdelningen. Enligt Hammarstedt skulle QTC-viktning i deras fall kunna 
göras om till QT-viktning. Alltså vad som är viktigast mellan kvalitet och 
tid. Enligt Hammarstedt är kostnaden inte med som en faktor då priset 
alltid är satt på förhand. QT-viktning användes redan gentemot Autotek-
nik i Åtvidaberg AB:s kunder enligt Hammarstedt och var en faktor som 
förenklade för dem att ta beslut. 

4.3.3 Kvalitetssäkring 

Platschefen, Borgenhede, på MPE-SE och utvecklingschefen Hammarstedt 
på Autoteknik i Åtvidaberg AB, menar att deras företag inte använder sig 
av en formell kvalitetssäkringsplan. Att MPE-SE inte hade en kvalitetssäk-
ringsplan beror på att företaget lokalt vanligtvis inte driver IT-projekt och 
att IT-avdelningen centralt på MOBIS i vanliga fall skötte t.ex. versions-
hantering, felhantering och mediahantering. För Autoteknik i Åtvidaberg 
AB menade Hammarstedt att de nästan kunde jämställa kvalitetssäkring 
med testning. Enligt Hammarstedt har Autoteknik i Åtvidaberg AB stan-
dards för hur data ska lagras, hur mjukvara ska testas, hur versionshante-
ring ska skötas och var dokuments ska sparas och hur de ska namnges.  
 
För att hantera ändring beskrev Borgenhede att projektledaren hade ett 
samlat dokument med alla ändringsförslag från det lokala teamet. Dessa 
ändringsförslag skickades senare direkt till programmeraren i Belgien. 
När programmeraren i Belgien hade fått godkänt av sin chef i Frankfurt så 
kunde ändringen implementeras. När ändringarna utfördes återrapporte-
rade programmeraren att uppgiften var klar för testning. Då kunde teamet 
testa för att sedan verifiera att ändringen fungerade som det var tänkt. 
Borgenhede upplevde att ett problem uppstod i denna process. Enligt ho-
nom var det alltför lätt för IT-ledningen att stryka ändringsförslag utan 
motivering. Ändringshanteringsbeslutskedja: 

1. Ändringsbegärare 
2. Projektledare 
3. Programmerare 
4. IT-chef 

Enligt Borgenhede jobbade MOBIS med att ta fram ett ärendehanterings-
system för att bättre kunna hantera ändringsprocessen. Om detta nya sy-
stem skulle vara öppet för alla att se var oklart. Enligt Hammarstedt fun-
gerade deras modell för ändringshantering så att alla ändringar som 
skulle göras skrevs upp på en whiteboardtavla. Ändringarna delades se-
dan upp mellan de två programmerarna (varav Hammarstedt är en av 
dem), när ändringen var testad och uppladdad i kodbiblioteket ströks 
ändringen från tavlan (den var då avslutad). Enligt Hammarstedt var 
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detta det smidigaste sättet för att snabbt få en bra överblick över i vad som 
behövde göras och vem som hade det tilldelat. Eftersom de endast var två 
programmerare tyckte han inte att det behövdes mer granskning innan 
det laddades upp i kodbiblioteket. Hammarstedt betonade att sättet de 
jobbade på troligen passade lite mindre projekt. 
 
Både Borgenhede och Hammarstedt menade att den rådande policyn som 
de hade för att distribuera dokument och få in feedback var att skicka det 
via e-post till berörda parter och be om feedback. Inget av företagen an-
vände sig av något ytterligare sätt. Inget av företagen hade en SharePoint-
lösning eller liknande för publicera dokument. Borgenhede upplevde att 
det hade varit svårt att få feedback på dokument, Hammarstedt tyckte inte 
att denna distributionsmetod innebar problem.    
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5 Analys 

5.1 Omtematisering av data: sammanslagning av undersöknings-

enhet 1 och 2 

Den ursprungliga tematiseringen och kategoriseringen från intervjumallen 
såg ut enligt nedanstående tabell (se kapitel 10.1): 
Tema Kategori 

Allmänt Roller 

Ambitionsnivå Kommunikation 

Val av ambitionsnivå 

Kvalitet, tid och kostnad Kommunikation 

Kvalitet, tid och kostnad 

Kvalitetssäkring Allmänt 

Granskning 

Kvalitetssäkringsplan 

Test 

Versionshantering 

Ändringsstyrning 

Modellera och beskriva verksamhetens 
krav 

Dokumentation 

Kommunikation 

Krav 

Personliga egenskaper Erfarenhet 

Utvecklingsstrategi Riskanalys 

Tillvägagångssätt 

Val av utvecklingsstrategi 

Tabell 12: kategorisering och tematisering av intervjumall 

Efter att intervjumaterialet lästs igenom ett flertal gånger och jag fått en 
känsla för helheten framträdde tre stycken teman: 

 Hur välja systemutvecklingsstrategi? 

 Hur dokumentera krav? 

 Hur hantera kvalitetssäkring? 
 
Dessa blev nu teman i min omtematisering. Omtematiseringen gjorde att 
det centrala budskapet i intervjumaterialet visades tydligare. Antalet te-
man sjönk från sju till tre vilket hjälpte mig fokusera på ett smalare om-
råde. Eftersom teman i sig var för grova för att kunna användas vid jämfö-
relse mellan företagen bröts de ned i kategorier i en omkategorisering. Vid 
omkategoriseringen kondenserades ursprungsdatan (se kapitel 10.1) ytter-
ligare (se kapitel 10.2).    
 
När omtematisering och omkategorisering hade gjorts såg den ut enligt 
nedanstående tabell: 
Tema Kategori 

Hur välja systemutvecklingsstrategi Systemutvecklingsstrategi 

Hur dokumentera krav? 
 

Dokumentation 

Ambitionsnivå 
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QTC-viktning 

Hur hantera kvalitetssäkring? Kvalitetssäkringsplan 

Ändringshantering 

Granskning av dokument 
Tabell 13: omtematisering och omkategorisering av intervjumall 

Ovanstående tabell var de teman och kategorier som framträdde tydligast. 
Tack vare omtematiseringen och omkategoriseringen kunde jag ställa upp 
båda företagens svar mot varandra och på så sätt analysera det data jag 
samlat in (se kapitel 10.2). 

5.2 Hur välja systemutvecklingsstrategi 

Enligt teorin (se kapitel 2.2) väljer man systemutvecklingsstrategi bero-
ende på det uppdrag man ska göra. Man kan t.ex. välja traditionell ut-
veckling när verksamhet och teknik är väldefinierad eller evolutionär ut-
veckling när verksamhet och teknik inte är väldefinierad.  
 
Enligt mig är det intressant att både Borgenhede och Hammarstedt först 
ansåg att de inte hade några policys gällande systemutvecklingsstrategier 
men efter diskussion kunde kategorisera vilken systemutvecklingsstrategi 
deras företag har använt tidigare och förmodligen kommer använda igen 
vid liknande projekt. Jag tror att några av anledningarna till att Borgen-
hede och Hammarstedt inte specificerade vilka strategier de använde utan 
att ha fått strategierna förklarade för sig kan vara: ingen av dem har tidigare 
kategoriserat de systemutvecklingsstrategier som de använt och det har inte fun-
nits ett krav från beställaren att ange vilken systemutvecklingsstrategi som skulle 
användas. Jag tycker att både Borgenhede och Hammarstedt egentligen har 
en klar uppfattning om vilka parametrar som klargör för vilken systemut-
vecklingsstrategi som ska användas.  

5.3 Hur dokumentera krav 

Enligt teorin (se kapitel 2.3) finns många modeller för att redogöra de krav 
som ställs på ett projekt. Jag har i detta kapitel försökt redogöra för hur 
MPE-SE och Autoteknik i Åtvidaberg AB definierade krav. 
 
Båda företagen håller processbeskrivningar/flödesbeskrivningar högt. Jag 
tror detta beror på att processbeskrivningar/flödesbeskrivningar är en typ 
av dokumentation som kan läsas av alla (lekmän och professionella).  
Hammarstedt menade att de hade klarat av att utföra alla tidigare projekt 
med hjälp av processdiagram, databasdiagram och GUI-skisser. Enligt 
Hammarstedt fanns en poäng med att minimera dokumentation.  
 
I litteraturen (se kapitel 2.3.1) förklaras hur ambitionsnivå är en del i hur 
man klargör förutsättningar. I dagsläget använder inget av företagen am-
bitionsnivå som det är tänkt i teorin. Alltså som ett verktyg att kommuni-
cera mellan beställare, kund och leverantör. I MPE-SE:s fall beror det på 
oerfarenhet när det kommer till systemutvecklingsprojekt. I Autoteknik i 
Åtvidaberg AB:s fall beror det på att de normalt sett inte kommunicerar 
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med kunden gällande ambitionsnivå utan använder denna faktor internt 
för att ranka olika delmoment i projekt: lätt, medel eller svårt. 
 
QTC-viktning (se kapitel 2.3.2) nämns inom teorin som en viktig faktor för 
beställaren att göra. Inget av företagen använder sig av QTC-viktning som 
den förklaras i teorin. I MPE-SE:s fall använde de inte QTC-viktning alls. 
Det berodde på att CS helpdesk-projektet endast var tidsberoende så det 
fanns aldrig någon anledning att skatta i andra faktorer (kvalitet och kost-
nad). I Autoteknik i Åtvidaberg AB:s fall användes endast QT-faktor då 
kostnad aldrig var en faktor som kunde ändras. 

5.4 Hur hantera kvalitetssäkring 

Inom kvalitetssäkring (se kapitel 2.4) anses kvalitetssäkringsplan, änd-
ringshantering och granskning av dokument vara viktiga faktorer för att 
klargöra förutsättningar för hur ett projekt ska utföras.  
 
Inget av företagen använde sig av en formell kvalitetssäkringsplan. I MPE-
SE:s fall berodde detta på att de inte var vana vid att driva systemutveckl-
ingsprojekt centralt utan systemutvecklingsprojekt brukade skötas från 
centralt håll. I Autoteknik i Åtvidaberg AB:s fall fanns det redan standards 
för hur data ska lagras, hur mjukvara ska testas, hur versionshantering ska 
skötas och var dokument ska sparas och namnges. Dessa standars var 
dock inte det samma som en kvalitetssäkringsplan. Men standards gjorde 
att ingen speciell kvalitetssäkringsplan behövde utfärdas. 
 
Båda företagen hade en informell rutin för hur ändringshantering skulle 
hanteras. Rutinerna på de båda företagen skiljde sig åt. På MPE-SE fanns 
en beslutsordning: 

1. Ändringsbegärare 
2. Projektledare 
3. Programmerare 
4. IT-chef 

På MPE-SE upplevde man att vissa ändringar nekades av IT-chefen utan 
att det kom en förklaring tillbaka. Centralt höll man på att skapa ett ären-
dehanteringssystem för att administrera ändringshantering. Detta system 
var dock inte klart än. I Autoteknik i Åtvidaberg AB:s fall var det de två 
programmerarna som tog beslutet själva gällande ändringar. Ändringarna 
skrevs upp på en whiteboardtavla och togs bort efter att de implemente-
rats. Denna typ av ändringshantering passade mindre företag enligt Auto-
teknik i Åtvidaberg AB. 
 
E-postdistributionslista var den metod som båda företagen använde för att 
distribuera dokument som de ville få granskade. MPE-SE upplevde att det 
var svårt att få feedback ibland på grund av att alla inte förstod innehållet 
i dokumenten medan Autoteknik i Åtvidaberg AB inte upplevde några 
problem med att jobba på detta sätt.
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6 Diskussion 

6.1 Systemutvecklingsstrategi 

I min analys började jag med att gå igenom hur företagen resonerade 
kring valet av systemutvecklingsstrategi. Först förvånades jag över att fö-
retagen inte hade någon uttalad modell för vilken systemutvecklingsme-
tod de skulle använda. Men efter analys kom jag fram till att båda företa-
gen i själva verket hade modeller för vilken systemutvecklingsstrategi de 
skulle använda beroende på vilken typ av projekt som skulle implemente-
ras.  
 
MPE-SE:s modell för att välja systemutvecklingsstrategi:  
 Litet projekt Stort projekt1 

Väldefinierad verk-
samhet och teknik 

Egenutveckling (evolut-
ionär utveckling) 

Traditionell utveckling 

Ej väldefinierad 
verksamhet och tek-
nik 

Egenutveckling (evolut-
ionär utveckling)/i un-
dantagsfall köp av fär-
diga system 

Traditionell utveckling 

Tabell 14: MPE-SE modell för att välja systemutvecklingsstrategi 

Autoteknik i Åtvidaberg AB:s modell för att välja systemutvecklingsstra-
tegi:  
 Lite tid Mycket tid 

Höga funktionskrav Egenutveckling (evolut-
ionär utveckling)2 

Egenutveckling (evo-
lutionär utveckling) 

Låga funktionskrav Köp av färdiga system Köp av färdiga system 
Tabell 15: Autoteknik i Åtvidaberg AB:s modell för att välja systemutvecklingsstrategi 

Det man kan säga är att val av systemutvecklingsstrategi ingår i hur man 
klargör förutsättningar för ett projekt. Båda företagen tillämpar val av 
systemutvecklingsstrategi trots att de inte har någon formaliserad modell 
för det. Det stämmer alltså med teorin som säger att val av utvecklings-
strategi är en del av att klargöra förutsättningar.  
 
I teorin nämns inget om att interna företagspolicys skulle vara en avgö-
rande faktor vid val av systemutvecklingsstrategi. MPE-SE hade en outta-
lad intern policy om att inte köpa in mjukvara utan låta den utvecklas 
inom koncernen istället. Jag tycker därmed att företagspolicy även borde 
vara en faktor värd att nämna vid val av systemutvecklingsstrategi.  

6.2 Dokumentera krav 

När jag gjorde analysen över hur undersökningsenheterna hade gjort sin 
dokumentering kunde jag konstatera att båda företagen använde sig av 
processbeskrivningar som något centralt. Anledningen till detta är enligt 
mig att processbeskrivningar kan förstås av många personer, även de utan 
systemutvecklingsutbildning, det ger även en bra överblick i hur saker och 

                                                 
1 Med stort projekt menas projekt som rör verksamhetskritiskt system 
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ting hänger ihop. Anledningen till att inte fler modeller användes var en-
ligt MPE-SE:s platschef, Borgenhede, att på MPE-SE var alla i projektet 
tvungna att förstå innehållet i modellerna. Hade mer komplicerade mo-
deller valts så hade inte alla förstått innehållet. Utvecklingschefen, Ham-
marstedt, underströk att anledningen till att inte fler modeller användes 
av Autoteknik i Åtvidaberg AB var helt enkelt att det inte krävdes för att 
utföra projekten som de hade haft. Mina slutsatser gällande dokumentat-
ion blir:  

1. Kravdokumentation är viktig och behövs (detta fastslås även inom 
teorin) 

2. Använd dokumentation på rätt nivå så att de som delges doku-
mentationen förstår den dokumentationen 

3. Process/flödesbeskrivningar kan anses vara dokumentation som är 
lätt att förstå. Därmed är det lämpligt att som minimum ha med 
process/flödesbeskrivningar i den dokumentation som skapas 

4. Skapa inte onödig dokumentation 
Jag tycker inte att ovan nämnda punkter 2-4 framgår så tydligt inom den 
teori som jag har gått igenom. En anledning till detta är kanske att de ovan 
nämnda punkterna 2-4 anses vara underförstådda eller att den mesta teo-
rin är skriven för större systemutvecklingsprojekt. 
 
När det kommer till ambitionsnivå var det endast Hammarstedt som job-
bade med den faktorn i dagsläget och enligt honom så var det ett bra sätt 
att få en överblick över svårighetsgraden på ett projekt. När ambitionsnivå 
förklarades för Borgenhede tyckte även han att det verkade vara en lämp-
lig modell för att ranka svårighetsgraden av olika moment. Min slutsats 
gällande ambitionsnivå är därför att: 

 Ambitionsnivå är en bra metod för att klargöra förutsättningar för 
svårighetsgraden (tidsåtgång) av olika moment i ett projekt 

 
QTC-faktorn som i teorin anses vara en viktig del i att klargöra förutsätt-
ningar användes inte av MPE-SE. Detta förklarades med att det redan från 
början var tid som var den viktigaste faktorn. Hammarstedt förklarade att 
QTC-faktorn inte var tillämpbar på Autoteknik i Åtvidaberg AB men där-
emot en QT-faktor. Mina slutsatser gällande QTC-faktor är: 

 Till företag som alltid har en begränsad ekonomi bör en QT-faktor 
användas istället 

 QTC-faktorn är ett bra hjälpmedel för att klargöra förutsättningar-
na från beställaren kring vilken faktor som är viktigast: kvalitet, tid 
eller kostnad 

6.3 Kvalitetssäkring 

Ett konstaterande som jag har gjort är att inget av företagen använder sig 
av en formaliserad kvalitetssäkringsplan. MPE-SE har ingen kvalitetssäk-
ringsplan då de i vanliga fall inte bedriver IT-systemutveckling lokalt. Så 
någon sådan plan har aldrig behövts ta fram. Autoteknik i Åtvidaberg AB 
har ingen formell kvalitetssäkringsplan. De har dock standards för hur 
data ska lagras, hur mjukvara ska testas, hur versionshantering ska skötas 
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och var dokument ska sparas och namnges. Mina slutsatser gällande hur 
man bör klargöra förutsättningar för att kvalitetssäkring sker är: 

 Om man sedan tidigare har standards för hur data ska lagras, hur 
mjukvara ska testas, hur versionshantering ska skötas och var do-
kument ska sparas och namnges kan man nöja sig med att inte ta 
fram en kvalitetssäkringsplan 

 Om man inte har standards för hur data ska lagras, hur mjukvara 
ska testas, hur versionshantering ska skötas och var dokument ska 
sparas och namnges bör man ta fram en kvalitetssäkringsplan  

 
Ett annat konstaterande jag har kunnat göra gällande ändringshantering 
är att företagen sköter detta på två helt skiljda sätt. MPE-SE som har ett 
stängt system där IT-chefen kan säga nej till ändringar utan att ge någon 
kommentar varför ändringar nekades upplever att det finns ett problem 
med denna process. Autoteknik i Åtvidaberg AB som har ett öppet system 
där allt skrivs på whiteboardtavlor upplever inte att det finns ett problem 
med ändringshanteringsprocessen. Mina slutsatser gällande hur man bör 
klargöra förutsättningar för hur ändringshantering ska ske är: 

 Ett öppet system är att föredra där ändringsbegäraren, programme-
raren och beslutsfattaren/beslutsfattarna ser alla beslut som är 
tagna per ändringsbegäran 

 
När det kommer till granskning av dokument använder båda företagen 
sig av samma metod, nämligen en e-postdistributionslista. MPE-SE upp-
lever att de har problem med att få feedback medan Autoteknik i Åtvida-
berg AB inte upplever att de har några problem med denna process. Mina 
slutsatser gällande hur man bör klargöra förutsättningar för dokument- 
distribution och granskning är: 

 Kalla till möten istället för skicka e-post då det är viktiga dokument 
som ska granskas så att oklarheter kan förklaras  

 Se till att dokumentet skrivs så att alla förstår dem innan de distri-
bueras 

 Skriv in i kvalitetsplanen/standarddokument hur granskning ska 
hanteras 
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7 Metoddiskussion 

Hur ska man egentligen göra för att metodiskt kunna studera hur man 
klargör förutsättningar bäst för någonting? Den metod som jag valde gick 
ut på att jag jämförde det som står skrivet i litteraturen om hur man först 
går tillväga vid start av ett systemutvecklingsprojekt. Alltså vad man bör 
tänka på och i vilken ordning man ska göra saker. Därefter gick jag ut i 
verkligheten och kontrollerade hur två företag gjorde i jämförelse med de 
punkter som litteraturen listade som viktiga. Häri tycker jag det finns ett 
problem och det är att om något inte ansågs viktigt inom litteraturen så 
nämns det inte. Det finns då en risk att jag aldrig studerade detta ”något” i 
och med att mina frågor till företagen främst var till för att ta reda på hur 
de gjorde i jämförelse med litteraturen.  
 
Jag tycker att jag har lyckats komma med en del råd till de som tänker 
starta upp ett nytt projekt. Om de läser mitt arbete tycker jag att man bör 
kunna få en känsla för vad man bör tänka på när det kommer till strate-
gier, rutiner och dokumentation. Dock tror jag att läsarna som ska driva 
ett större projekt gör bäst i att fördjupa sig betydligt mer än vad jag har 
lyckats att göra i detta arbete.  
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8 Slutsatser 

Min forskningsfråga är:  

 Hur går företag tillväga för att klargöra förutsättningar för att utöka 
funktionaliteten av sitt standardsystem? 

 
Syftet med min rapport är att få djupare kunskap i hur företag som vill 
utöka funktionaliteten av sitt standardsystem går tillväga för att klargöra 
förutsättningar för detta. 
 
I min analys konstateras att båda företagen först inte tycks medvetna om 
att de använder sig av olika systemutvecklingsstrategier beroende på vil-
ken typ av projekt de tar sig an. Vid närmare analys utkristalliseras att 
företagen har varsin modell för vilken systemutvecklingsstrategi som ska 
användas beroende på olika parametrar (se kapitel 6.1). Jag drar alltså 
slutsatsen att val av systemutvecklingsstrategi precis som i teorin är en del 
i att klargöra förutsättningarna för hur systemutveckling ska ske.  
 
Jag drar även slutsatsen att det är nödvändigt att generera kravdoku-
mentation. Det går inte att klargöra förutsättningar utan att ha genererad 
kravdokumentation. Vidare anser jag att det är viktigt att skapa krav-
dokumentation som alla förstår (se kapitel 6.2). En sådan typ av doku-
mentation som alla förstår verkar vara process/flödesbeskrivningar. Jag 
rekommenderar därmed att process/flödesbeskrivningar används som ett 
minimum när man klargör förutsättningar för ett projekt. 
 
För att försäkra sig om att kvalitetssäkring sker drar jag slutsatsen att man 
bör som i en del av att klargöra förutsättningar se till att upprätta en 
kvalitetssäkringsplan likt teorin eller se till att man redan använder sig av 
standards (rutiner) som garanterar kvalitetssäkring. När det kommer till 
ändringshantering drar jag slutsatsen att öppna system (där alla parter ser 
statusen per ändringsbegäran) och formella system är att föredra.  
 
Vid analys framkom att båda företagen använde sig av e-
postdistributionslista som metod för att hantera granskning av dokument. 
Inget av företagen använde sig formella möten för att granska dokument. 
Eftersom MPE-SE ibland hade svårt att få feedback så rekommenderade 
jag att möten användes som metod vid granskning av viktiga dokument 
som ett komplement till e-postdistributionslista. Båda företagen använde 
sig av en granskningsprocess och såg det som nödvändigt. Jag rekom-
menderade därför att skriva in hur granskning ska hanteras i kvalitetssäk-
ringsplanen eller i standards. Detta för att klargöra förutsättningar för att 
denna process skulle fungera. 
 
Det jag har lärt efter att ha gjort detta är att lättare välja angreppssätt för 
att klargöra förutsättningar för systemutveckling. Detta är något som jag 
kommer att ta med mig i mitt nya jobb som applikationskonsult. I min nya 
roll så ingår det att klargöra kundens krav för programmerarna. 



Referenser 

 
37/48 

9 Referenser 

9.1 Tabellförteckning 

Tabell 1: kravdokumentationsmodeller ........................................................... 14 

Tabell 2: ambitionsnivå ...................................................................................... 14 

Tabell 3: ambitionsnivå för tillförlitlighet ....................................................... 15 

Tabell 4: QTC ....................................................................................................... 15 

Tabell 5: QTC-exempel (Gunnarsson, Samuelsson, & Svensson, 1999) ...... 16 

Tabell 6: kvalitetssäkringsplan .......................................................................... 17 

Tabell 7: kategorisering och tematisering av intervjumall ............................ 22 

Tabell 8: MOBIS verksamma länder ................................................................. 23 

Tabell 9: MPE-SE inköpsfördelning ................................................................. 23 

Tabell 10: MPE-SE distributionsmetod ............................................................ 23 

Tabell 11: MPE-SE avdelningar ......................................................................... 24 

Tabell 12: kategorisering och tematisering av intervjumall .......................... 29 

Tabell 13: omtematisering och omkategorisering av intervjumall .............. 30 

Tabell 14: MPE-SE modell för att välja systemutvecklingsstrategi ............. 32 

Tabell 15: Autoteknik i Åtvidaberg AB:s modell för att välja 
systemutvecklingsstrategi ................................................................................. 32 

9.2 Figurförteckning 

Figur 1: sekvens för att klargöra förutsättningar ............................................. 7 

Figur 2: sekvens för traditionell utveckling (Fitzgerald, Russo, & 
Stolterman, 2002) ................................................................................................... 9 

Figur 3: flödesdiagram över anskaffningsprocess ......................................... 10 

Figur 4: exempel på formell ändringshantering (Gunnarsson, Samuelsson, 
& Svensson, 1999) ............................................................................................... 18 

Figur 5: metodmodell ......................................................................................... 20 

 
  



Referenser 

 
38/48 

9.3 Litteraturförteckning 

Alavi, M. (1984). An assessment of the prototyping approach to 
information systems development. Communications of the ACM, 
27(6), 556-563. 

Befring, E. (1994). Forskningsmetodik och statistik. Lund: Studentlitteratur. 
Brandt, P. (2004). Guide till systemförvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
Christiansson, B. (2000). Komponentbaserad systemutveckling - genväg 

eller senväg. i A. G. Nilsson, & J. S. Petersson, Om metoder för 
systemutveckling i professionella organisationer. Lund: 
Studentlitteratur. 

Christiansson, M.-T. (2000). Verksamhetsmodullering i en inter-
organisatorisk samverkan - vad beskriva, varför och hur? i A. G. 
Nilsson, & J. S. Pettersson, Om metoder i systemutveckling i 
professionella organisationer. Lund: Studentlitteratur. 

Collins-Sussman, B., Fitzpatrnd, B. W., & Pilato, M. C. (2000). Version 
control with Subversion. O'Reilly. 

Fitzgerald, B., Russo, L. N., & Stolterman, E. (2002). Information Systems 
Development. London: McGraw-Hill. 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in 
nursing research: concepts, procedures and measures to achieve 
trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112. 

Gunnarsson, S., Samuelsson, J., & Svensson, Å. (1999). Praktisk 
Konstruktion av IT-lösningar. Lund: Studentlitteratur. 

Hedman, J., & Lind, M. (2009). Livscykler och affärssystem. i J. Hedman, F. 
Nilsson, & A. Westelius, Temperaturen på affärssytem i Sverige. 
Studentlitteratur. 

Integrerade lösningar - Jeeves. (den 16 mars 2013). Hämtat från Jeeves: 
http://www.jeeves.se/sv/affarssystem/integrerade-losningar 

Jacobsen, D. I. (2012). Förståelse, beskrivning och förklaring. Lund: 
Studentlitteratur. 

Liversidge, E. (den 7 december 2005). The Death of the V-Model. Hämtat 
från Harmonic Software Systems Ltd: 
http://www.harmonicss.co.uk/index.php/hss-
downloads/doc_download/12-death-of-the-v-model 

Magnusson, J., & Olsson, B. (2008). Affärssystem. Studentlitteratur. 
Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 
Nilsson, A. G. (2000). Användning av standardsystem i organisationer - 

kritiska framgångsfaktorer. i A. G. Nilsson, & J. S. Pettersson, Om 
metoder för systemutveckling i professionella organisationer. Lund: 
Studentlitteratur. 

Salkind, N. J. (2010). Content Analysis. i J. O. Christensen, Encyclopedia of 
Research Design.  

Zemlerub, H. (den 23 maj 2012). SAP Community Network. Hämtat från 
SAP Business One SDK DI API: http://scn.sap.com/docs/DOC-
7722#section21 



Bilagor 

 
39/48 

 

10 Bilagor 

10.1 Intervjuer 

10.1.1 Undersökningsenhet 1 intervjumall: MPE-SE

Plats: MOBIS, Logistikvägen 1, JÖNKÖPING 

Intervjutyp: Inspelad intervju 

Tidpunkt: 2013-03-13 

Vem intervjuades: Jan Borgenhede - platschef 

Vem intervjuade: Daniel Bash 

Övriga kommentarer:  

 
N
r 

Fråga Svar 

1 Kan du beskriva hur 
projektet startade 
och varför du är 
medlem i projektet? 

Del i försäljningsprojekt. 
Säljare sålt in kundtjänst 
MOBIS ersättning 
Behövde system för att hantera ärenden 

2 Har du varit med 
om ett liknande pro-
jekt tidigare? 

Implementering av ett CRM-system 
Microsoftprodukt: integration med ERP-system 
Electrolux: callcenter  

3 Om ja på fråga: 2 
Vad skiljer sig mel-
lan CSH-projektet 
och projektet du var 
med om tidigare när 
det kommer till att 
klargöra förutsätt-
ningar för projeket? 

Organisationen har kunskap om en halvfärdig pro-
dukt.  
Har haft en halvfärdig produkt.  

4 Kan du beskriva hur 
du uppfattar relat-
ionen mellan: bestäl-
lare, leverantör och 
användare av CSH? 

Glapp mellan beställare och leverantör 
IT-chef lägger sig i 

5 Kan du beskriva hur 
valet av utvecklings-
strategi gjordes mel-
lan beställare (MPE-
SE) och leverantör 
(FRK-IT) 

Det fanns sedan tidigare ett påbörjat ärendehante-
ringssystem. För att få igång något så snabbt som 
möjligt valdes att bygga vidare på den gamla lös-
ningen. Detta gjordes i inkrement hela tiden.  
 
Genom att det finns en outtalad policy på MOBIS att 
göra allting inhouse övervägdes aldrig att köpa in 
något system direkt från hyllan. Det var egenutveckl-
ing som valdes. 

6 Varför tror du att 
valet av utvecklings-
strategi gjordes? 

Tvingade till evolutionär utveckling 

7 Hur tror du att val 
av utvecklingsstra-
tegin påverkade 
arbetet att klagöra 

P.g.a. av tidspress använda tidigare lösning.  
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förutsättningarna? 

8 Såhär i efterhand, 
tror du att en annan 
utvecklingsstrategi 
hade passat bättre 
än den som valdes? 

En annan utvecklingsstrategi hade fungerat om för-
utsättningarna hade varit annorlunda. Med förut-
sättningarna som fanns var det rätt strategi som val-
des. Lösningen som togs fram fanns inte på någon 
annan plats i företaget så det var svårt att planera för 
mycket i förväg. Man var tvungen att testa sig fram. 

9 Hur upplever du att 
riskanalys användes 
som ett verktyg vid 
val av utvecklings-
strategi? 

Ingen formell 
Riskanalys: tillgodose kundens behöv till 3pl 
Tidpress var med en avgörande faktor 

10 Kan du beskriva hur 
tillvägagångssättet 
som utvecklingsstra-
tegin ledde fram till? 

Lista med förbättringsåtgärder skapades 
Genomföra så många som möjligt av förbättringsför-
slagen 

11 Vilken typ av 
dokumentation 
skapades? Vilken 
typ av modellering 
användes? Hur upp-
levde du modelle-
ringen?  

Processbeskrivning i form av flödesscheman 
 
Use-case per processbeskrivning 
 
Dokumentation som kunde läsas av alla. 

12 Upplevde du att det 
var någon doku-
mentation som sak-
nades? 

Executive summary 

13 Upplevde du att det 
var någon doku-
mentation som gjor-
des i onödan? 

Nej. Behövdes för att skapa transperans på detalj-
nivå. 

14 Upplevde du att det 
var några av bestäl-
larens (MPE-SE) 
krav som försvann 
under resans gång? 

Inte i lista över förbättringsförslag 
 
Leverantör filtrerade bort krav 
 
Resurser och individuella åsikter 

15 Upplevde du att alla 
i projektet tog del av 
den dokumentation 
som skapades?  

För komplex och detaljerad. Inte alla tog del av 
dokumentationen. 

16 Hur kommunicera-
des de modeller och 
dokumentation som 
skapades? 

Projektplanen, processbeskrivning kommunicerades 
via e-post. 
 
Projektspecifika filer sparades på ett file share. 

17 Hur upplever du att 
diskussionen kring 
ambitionsnivån 
gick? 

Diskussionen gällande ambitionsnivå var frånva-
rande. Kunde bero på oerfarenhet inom den lokala 
organisationen gällande systemutvecklingsprojekt. 

18 Vilken ambitions-
nivå upplever du att 
projektet fick? 

Hög ambitionsnivå (integrations med ERP) 

19 Tycker du såhär i 
efterhand att en an-

Ambitionsnivån borde ha förankrats. Tiden har satt 
ambitionen. 
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nan ambitionsnivå 
skulle valts? 

20 Hur upplevde du att 
diskussionen gick 
kring kvalitet, tid 
och kostnad? Vad 
skulle du säga att 
fokus låg i CSH-
projektet? 

Tid > 0,5 

21 Om projektet hade 
gjorts om idag hade 
du då satt samma 
viktning på QTC? 

Kostnad hade varit fokus (C > 0,5) 

22 Hur kommunicera-
des valet av QTC? 

Indirekt har tid gjorts till den största faktorn. 

23 Hur uppfattar du att 
kvalitetssäkringsar-
betet har utförts? 
Har det t.ex. funnits 
en kvalitetssäk-
ringsplan?  

Ingen kvalitetssäkringsplan 

24 Vilka tester har ut-
förts? Hur har dessa 
planerats? 

Varje gång FRK-IT har skapat en funktion har denna 
testats 

25 Hur har versions-
hantering hanterats 
av dokument? 

Manuellt hanterat 

26 Hur har förändring-
ar mot ursprunglig 
plan hanterats? 

Ad hoc, kopplat till beslut av FRK-IT. Formel änd-
ringshantering hade ej gynnat detta projektet.  
 
MOBIS-koncernen jobbar på att ta fram ett ärende-
hanteringssystem för att hantera ändringar. Detta 
kommer att gynna förvaltning.  

27 Hur har granskning 
hanterats av doku-
ment?  

Distribuerat elektroniska dokument och önskat in-
put. Mer input hade kunnat ges med hjälp av tving-
ande möten för input. 

28 Upplever du att 
kvalitetssäkringen 
har gjorts på ett bra 
sätt eller hade den 
kunnat göra an-
norlunda? 

Kvalitetssäkring har varit att utföra löpande tester. 
FRK-IT saknar kvalitetssäkring.  

 

10.1.2 Undersökningsenhet 2 intervjumall: Autoteknik i Åtvidaberg 

AB 

Plats: Telefon 

Intervjutyp: Telefon 

Tidpunkt: 2013-03-20 

Vem intervjuades: Emil Hammarstedt - utvecklingschef på Autoteknik i 
Åtvidaberg AB 

Vem intervjuade: Daniel Bash 



Bilagor 

 
42/48 

Övriga kommentarer:  

 
N

r 

Fråga Svar 

1 Kan du beskriva 

din roll på företa-

get? 

IT-ansvarig och systemutvecklare. Använder 

främst PHP och Java och JavaScript. 

2 Var har du för erfa-

renheter av system-

utveckling?  

Byggt flertal kundanpassade webbsidor och in-

formationsportaler. Har jobbat tre år med system-

utveckling. 

3 Vad har du för erfa-

renheter av att inte-

grera mot standard-

system? 

Har integrerat mot CMS-system som t.ex. Joomla 

och Wordpress. 

 

Tillhandahåller webbtjänster åt andra kunder som 

Autoteknik har exponerat med hjälp av webbtjäns-

ter. Främst XML-RPC-tjänster. 

4 Kan du beskriva 

hur valet av ut-

vecklingsstrategi 

görs på din arbets-

plats i förhållande 

till standardsystem? 

Till Autotekniks verkstadsrevisonssystem (SKE) 

fanns ingen kontohanteringssystem för externa 

webbtjänster där agerar nu Joomla som CMS som 

kontohanteringssystem och kan därmed skötas från 

SKE.  

 

Tack vare att Joomla är open source så kunde man 

få en bra och kostnadseffektiv lösning. 

5 Kan du beskriva ett 

exempel då val av 

utvecklingsstrategi 

diskuterades och 

vad slutsatsen blev 

Emil som utvecklingschef gjorde valet genom att 

diskutera med sin kollega. Det fanns inhousekun-

skaper om Joomla. 

6 Tror du att det kan 

finnas fler skäl än 

rent tekniska vilken 

utvecklingsstrategi 

som väljs?  

Ekonomiska, tidsgränser (bråttom: tumma på 

funktionalitet), central produkt mkt tid = egenut-

vecklat. 

7 Hur upplever du att 

riskanalys använ-

des som ett verktyg 

vid val av utveckl-

ingsstrategi på din 

arbetsplats? 

En central del, måste avgöra i förväg om det man 

väljer är en hållbar lösning som kommer tillfreds-

ställa behovet (tid, funktioner etc.) 

 

Reder ut för- och nackdelar med olika lösningsför-

slag. 

8 När systemutveckl- Flödesdiagram och databasdiagram 
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ing ska ske på din 

arbetsplats  vilken 

typ av dokumentat-

ion genereras då för 

att specificera krav? 

 

Skissa gränssnitt med papper och penna (GUI). 

 

Viktigt att inte skapa för mycket dokumentation. 

9 Hur säkerställer ni 

att alla i ett system-

utvecklingsprojekt 

tar del av den 

dokumentation som 

skapas? 

Autoteknik jobbar ofta mot en projektansvarig hos 

kunden. Dokumenten kommuniceras på fysiska 

möten.  

10 Hur kommunicera-

des de modeller och 

dokumentation som 

skapades? 

Dokument mailas externt till kund och internt an-

vänds Dropbox för dokument. 

11 Är ambitionsnivå 

en faktor som dis-

kuteras vid system-

utveckling hos er? I 

så fall på vilket sätt? 

Autoteknik använder en treskalig ambitionsnivå 

per projekt.  

 

Skalan är bra vid kommunikation med ledning. 

 

Ambitionsnivån kommuniceras inte ut mot kund. 

Det är en intern skala. 

12 Hur kommunicera-

des valet av ambit-

ionsnivå bland pro-

jektdeltagarna? 

 

13 Hur för ni diskuss-

ionen kring kvalitet, 

tid och kostnad? 

Diskssionen går alltid mellan kvalitet och tid. Kost-

nad ska alltid hållas låg. QT-viktning används. Inte 

QTC. 

14 Använder ni er av 

en kvalitetssäk-

ringsplan vid pro-

jekt? Görs en ny 

kvalitetsäkrings-

plan för varje pro-

jekt eller används 

en och samma? 

Funktionstester och buggtestning med extremfall.  

 

Det finns inget standarddokument för testning. 

 

Varje projekt får en egen kvalitetssäkringsplan. 

15 Vilka testar utförs 

på en färdig lös-

ning? Hur planeras 

dessa? 

För Autoteknik är testning och kvalitetssäkring 

ungefär samma sak.  

 

Varje inkerment vid nyutveckling testas. 
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16 Hur hanteras vers-

ionshantering av 

dokument? 

GIT: versionshanteringssystem för källkod, kund-

material och externa manualer. 

17 Hur hanteras änd-

ringar mot ur-

sprunglig plan? 

Planen är inte fixerad. Planen ändras efter förut-

sättningar och kravspecifikation. 

 

Alla ändringar som ska göras skrivs upp på en 

whiteboardtavla och delas sedan upp mellan två 

programmerare. Det sker ingen granskning innan 

kod "committas" 

18 Hur har granskning 

hanterats av doku-

ment?  

Mail där man begär feedback på dokument. 

19 Upplever du att 

kvalitetssäkring 

görs på ett bra sätt 

eller kan det göras 

annorlunda? I så 

fall hur? 

Det skulle gå att öka testning av helheten av system 

då det är många komponenter som är beroende av 

varandra. Ett test i liten skala kanske inte visar vad 

hela systemet skulle visa vid ett totaltest. T.ex. unit-

tester av alla units. 

10.2 Omtematisering och omkategorisering av data 

Nr Tema Kategori Analys 

1.  Hur välja 
systemutveck-
lingsstrategi 

Systemutvecklings-
strategi 

Gemensamt: 

 Inget av företagen hade 
en uttalad systemut-
vecklingsstrategi som 
företagspolicy 

 Använde sig av evolut-
ionär utveckling när det 
inte fanns tidigare lös-
ningar 

 
MPE-SE: 

 Uppfattade att de inte 
hade kunnat välja någon 
annan strategi än evo-
lutionär strategi då de 
redan hade en påbörjad 
lösning av ärendehante-
ringssystem (CS help-
desk) 

 De hade använt sig av 
traditionell utveckling 
när de bytte affärssy-
stem (till AMOS). Evo-
lutionär utveckling hade 
inte gett tillräcklig stabi-



Bilagor 

 
45/48 

Nr Tema Kategori Analys 

litet. 

 Inofficiell policy att inte 
köpa tjänster eller 
mjukvara utanför kon-
cernen. Denna policy 
gjorde att komplement 
till AMOS hellre egen-
utvecklades än köptes 
från hyllan 

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Valet av utvecklings-
strategi sattes efter 
uppdraget. Valen som 
de hade var mellan evo-
lutionär utvecklingsstra-
tegi och köp av färdiga 
system.  

 De faktorer som spelade 
in i valet var: inhouse-
kunskaper, tid och 
funktionskrav 

 Inhousekunskaper gav 
favör till beprövade ti-
digare lösningar istället 
för att titta på nya lös-
ningar  

2.  Hur dokumen-
tera krav? 

Dokumentation Gemensamt: 

 Använde sig av pro-
cessbeskrivningar (flö-
desbeskrivningar)  

 
MPE-SE: 

 Tyckte att processbe-
skrivningar var en 
dokumentationstyp som 
kunde läsas av de flesta 
och var därför en bra 
typ av dokumentation 

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Använde sig av skisser 
för GUI och databasdia-
gram. Dessa dokument 
var tillräckliga tillsam-
mans med processbe-
skrivningar för alla pro-
jekt de hade haft hittills 

 Dokumentation skulle 
hållas till ett minimum 
för att inte göra åt för 
mycket tid på doku-
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Nr Tema Kategori Analys 

mentationsprocessen 

Ambitionsnivå Gemensamt: 

 Inget av företagen an-
vände ambitionsnivå 
mellan alla parter (be-
ställare, kund och leve-
rantör) 

 
MPE-SE: 

 Använde inte ambit-
ionsnivå för CS help-
desk-projeket. En an-
ledning till att de inte 
användes kunde bero på 
oerfarenhet inom pro-
jektgruppen gällande 
systemutveckling 

 Vill använda ambitions-
nivå vid nästa projekt 

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Användes internt för att 
flagga moment som lätt, 
medel eller svårt och för 
att uppskatta tider och 
prioritera ordning av 
moment 

QTC-viktning Gemensamt: 

 Inget av företagen an-
vände sig av QTC-
viktning fullt ut 

 
MPE-SE: 

 CS helpdesk-projektet 
hade endast tid som fak-
tor så en QTC-viktning 
var aldrig aktuell 

 QTC-viktning skulle 
användas vid kom-
mande projekt 

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Använde sig av QT-
viktning istället då de 
aldrig kunde påverka 
kostnaden i sina projekt 

 QT-viktning användes 
mot Autotekniks i Åtvi-
dabergs AB:s kunder 

3.  Hur hantera 
kvalitetssäkring? 

Kvalitetssäkringsplan Gemensamt: 

 Använde ingen formell 
kvalitetssäkringsplan 
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Nr Tema Kategori Analys 

 
MPE-SE: 

 Avsaknad av kvalitets-
säkringsplan kan bero 
på att MPE-SE vanligt-
vis inte driver system-
utvecklingsprojekt utan 
dessa sköttes normalt 
från centralt håll 

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Jämställde kvalitetssäk-
ring med testning 

 Har standards för hur 
data ska lagras, hur 
mjukvara ska testas, hur 
versionshantering ska 
skötas och var doku-
ment ska sparas och 
namnges 

Ändringshantering Gemensamt: 

 Välkommunicerad änd-
ringshanteringsrutin, 
dock inte en formell ru-
tin 

 
MPE-SE: 

 Projektledare samman-
ställde alla ändringsför-
slag och uppdaterade 
statusen för dessa 

 Beslutsordning:  
1. Ändringsbegärare  
2. Projektledare  
3. Programmerare  
4. IT-chef 

 Upplevde att det var ett 
problem att IT-chefen 
strök ändringsbegäran 
utan förklaring 

 Hade ett ärendehante-
ringssystem under ut-
veckling för att hantera 
ändringsförslag 

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Alla ändringsförslag 
skrevs på 
whiteboardtavla 

 Statusen för varje änd-
ringsförslag uppdatera-
des på 
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Nr Tema Kategori Analys 

whiteboardtavlan av de 
två programmerarna 

 Passar mindre företag 

Granskning av do-
kument 

Gemensamt: 

 Använde sig av e-
postdistributionslista för 
att skicka ut dokument 
för granskning 

  
MPE-SE: 

 Svårt att få feedback 
från de i e-
postdistributionslistan  

 
Autoteknik i Åtvidaberg AB: 

 Inga problem med e-
postdistributionslistan  

 


