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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Denna rapport är resultat av en studie som utförts på Kappa Kraftliner i Piteå där 
vi jämfört två separata systemutvecklingsprojekt. Fokus för undersökningen ligger 
på de olika metoder som använts vid de två utvecklingsprojekten. 
 
Närmare 70 % av alla systemutvecklingsprojekt misslyckas helt eller blir kraftigt 
försenade vilket leder till ökade kostnader och låg tilltro till systemen. Att 
skräddarsy ett informationssystem kan bli både kostsamt och resurskrävande. 
Alternativet är att använda sig ett standardiserat system. 
 
Resultatet av vår undersökning visar att användarmedverkan vid system-
utvecklingsprojekt och införandet av ett standardsystem leder till högre acceptans 
av systemet och lägre kostnader. 
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Abstract 

Abstract 
 
This report is the result of a research made at Kappa Kraftliner in Piteå. We 
compared two separate systems development projects at the organisation. The 
focus of this research lies upon the different methods used during the two 
development projects.  
 
Close to 70 % of all systems development projects fails or become severely 
delayed which leads to increased project costs and decreased confidence in the 
systems. To adapt an information system can be costly and resource demanding.  
The alternative is to use a standardized system. 
 
The result of our research shows that user involvement in a systems development 
project and the introduction of a standard system leads to higher user acceptance 
of the system and lower cost. 
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Förord 
 
Denna rapport är ett 10 poängs examensarbete på c-nivå i Systemvetenskap vid 
institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap, avdelningen för 
Systemvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 
 
Vi vill tacka vår handledare Harriet Nilsson och Anders Eliasson vid Kappa 
Kraftliner i Piteå som varit till stor hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka 
Rolf och Ulla-Stina på Piteå Studiecentrum för bra service samt alla övriga 
personer som bidragit med information till vår undersökning. 
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Inledning 

1 Inledning 

Att byta ett informationssystem i en organisation kan vara en invecklad process, 
både praktiskt och politiskt. För att få full acceptans och förståelse för införandet 
av ett nytt informationssystem måste alla berörda parter vara delaktiga i 
förändringsprocessen. Denna rapport fokuserar på de olika metoder som en 
större organisation använt sig av vid två projekt med målet att införskaffa nya 
informationssystem. 
 
 
1.1 Problemområde 
 
Under 1990-talet skedde en explosionsartad utveckling av informationssystem för 
olika ändamål i samhället. Långt ifrån alla utvecklingsprojekt har blivit lyckade. 
Undersökningar som gjorts av The Standish Group (2001) visar att andelen 
lyckade IT-projekt visserligen har fördubblats mellan åren 1994 till 2000, men 
andelen lyckade IT-projekt uppgår ändå bara till knappt 30 %. Hälften av alla 
påbörjade IT-satsningar drabbas av stora förseningar och hamnar långt över 
budget. Hela 23 % av alla IT-projekt misslyckas helt. 
 
Många organisationer saknar helhetssyn när det gäller byte av informations-
system. Den enskilde medarbetarens fulla kompetens, kreativitet och initiativ-
förmåga tas inte om hand på rätt sätt. Medarbetarna ges inte heller någon större 
möjlighet att förstå systembytets helhet (Ljungberg & Larsson, 2001). När detta 
sker kan det får till följd att användarna blir missnöjda med det nya systemet 
(Andersen, 1994). 
 
Den traditionella bilden av systemutveckling är att en organisation utvecklar 
informationssystem som skräddarsys för verksamheten. Detta innebär ofta att 
systemet blir både kostsamt och resurskrävande samt att systemet dessutom inte 
uppfyller de förväntningar som finns (Andersen, 1994). Alternativet har blivit att 
använda sig av helt eller delvis standardiserade system, både inom den privata 
industrin och inom offentliga organisationer (Nilsson, 2000). Trenden idag är att 
använda sig av komponentbaserad systemutveckling.  
 
En förutsättning för ett lyckat systembyte är att ta fram modeller över det 
befintliga systemet och parallellt med systemutvecklingen även se över verk-
samheten i vilket det nya systemet ska verka (Gunnarsson, Samuelsson & 
Svensson, 1999).   
 
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Hur har en större organisations tidigare systemutvecklingsarbeten påverkat till-
vägagångssättet vid efterföljande systemutvecklingsarbeten? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur en större organisation har arbetat 
praktiskt vid systembyten, vilken lärdom organisationen tagit av tidigare 
utvecklingsprojekt samt hur väl dess metoder överensstämmer med de teorier som 
finns inom ämnet. 
  
Rapportens målgrupp är främst systemutvecklare och personer med intresse och 
grundläggande kunskaper i ämnet systemvetenskap samt verksamhets- och 
systemutveckling.  
 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Rapporten fokuserar på systemutvecklingens tre första faser: förändringsanalys, 
analys samt kravinsamling. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel redovisas och beskrivs kortfattat de angreppssätt och metoder vi 
tillämpat under arbetet med denna rapport. 
 
 
2.1 Undersökningsperspektiv och forskningsansats 
 
Denna rapport är resultatet av en fallstudie som främst gjorts utifrån ett kvalitativt 
undersökningsperspektiv. Den kvalitativa undersökningsprocessen, som avser att 
ge en djupare förståelse i ett ämne genom bland annat intervjuer, medger ett större 
mått av flexibilitet och är mer dynamisk än den traditionella, kvantitativa 
forskningen och ger därför större utrymme för variationer (Backman, 1998). Den 
kvalitativa informationsinsamlingen har bäst passat vårt syfte då rapporten var 
tänkt att spegla informatörernas syn på vårt problemområde (Holme & Solvang, 
1986). 
 
 
2.2 Forskningsansats 
  
En fallstudie kan i huvudsak göras utifrån två olika ansatser: deduktiv ansats och 
induktiv ansats. Deduktion innebär att forskaren utgår från tidigare forskning och 
befintliga teorier för att sedan utveckla en forskningsansats baserad på hypoteser 
som genom logisk slutledning leder fram till ett resultat när de sedan jämförs med 
den empiriska undersökningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1998). Den 
induktiva ansatsen börjar med empirin och datainsamling för att därefter 
formulera begrepp i form av teorier och hypoteser (Backman, 1998). Denna 
rapport baseras på en den traditionella, deduktiva ansatsen då vi utgått från 
befintliga teorier och jämfört vår empiriska undersökning mot dessa. 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Den empiriska undersökningen är främst baserad på intervjuer samt 
diskussionsseminarier med nyckelpersoner som arbetar med de system vi valt som 
forskningsunderlag för rapporten. Som metod för intervjuerna har vi valt att följa 
Trosts (1997) sju steg för kvalitativa intervjuer eftersom vi anser att hans syn på 
hur intervjuprocessen bör utföras känns mer dynamisk än Kvales (1997) som är 
mer formell och med tydligare avgränsningar mellan respektive steg. Nedan 
beskrivs det sju stegen kortfattat i punktform. Trost (1997) poängterar att arbetet 
kring dessa sju steg inte nödvändigtvis sker schematiskt i separata arbetssteg utan, 
som i vårt fall, integreras till färre arbetssteg men med samma innebörd. 
 

1. Tematisering – Formulering av syftet med studien, vilket problemområde 
som är intressant samt hur studien ska genomföras 

2. Design – Planera studien mer detaljerat och bland annat arbeta fram en 
lämplig intervjuguide 

3. Intervjuandet – Utföra intervjuerna som planerat 
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4. Överföring till bearbetbar form – Renskriva anteckningar för senare 
bearbetning med hjälp av ordbehandlare 

5. Bearbetning och analys – Bearbetning och analys av allt insamlat material 
6. Resultat – Det insamlade materialet granskas och följdfrågor arbetas fram 

för att utreda oklarheter som framkommit under bearbetningen av 
materialet 

7. Rapportering – Skriva rapporten utifrån det insamlade materialet och för 
en i förhand bestämd läsekrets 

 
Diskussionsseminarierna och de intervjuer vi gjort har skett i en icke-
standardiserad och ostrukturerad intervjuform där endast frågeområden funnits 
som utgångspunkt. Vi valde gruppintervjuer i stället för separata intervjuer som 
grundläggande datainsamling för att metoden sparar en del tid. Trost (1997) 
menar att gruppintervjun ger utrymme för interaktion mellan respondenterna 
vilket medför att det är lättare att få ut relevant och mer uttömmande information 
när en diskussion sker fritt i grupp kring ett ämne. Kvale (1997) varnar dock för 
att denna form av intervju kan bli kaotisk och att det är lätt att blanda ihop 
information. Vi ansåg att fördelarna övervägde de eventuella nackdelar som kan 
finnas med metoden och var nyfikna på vilket resultat gruppintervjun skulle ge. 
Metoden ger förutom svar kring frågeområdet även information om kringliggande 
aspekter som troligtvis aldrig framkommit under en vanlig intervju. 
Kompletterande information har vi fått från frågor vi ställt via e-mail och telefon. 
Respondenterna valdes ut baserat på deras roll i utvecklingsarbetet för respektive 
system.  
 
Som komplement till diskussionsseminarierna har vi besökt användare av 
respektive system för att få en inblick i hur systemet används idag samt hur dess 
gränssnitt mot användaren ser ut. 
 
Vi har även studerat dokument, kravspecifikationer, manualer och olika rapporter 
som ligger till grund för de aktuella systemen. 
 
Vi valde att inte ställa några frågor via enkäter då denna metod är både omständlig 
och tidskrävande (Holme et al, 1986) och vi gjorde bedömningen att det skulle 
vara svårt att få fram relevant information på det sättet.  
 
 
2.4 Dokumentation 
 
Under de två diskussionsseminarierna delade vi upp rollerna mellan oss med 
Thord som styrande av samtalet och Michael antecknade. Denna uppdelning 
gjordes för att få en bättre struktur under diskussionerna. Våra tidigare 
erfarenheter av att använda bandspelare för dokumentering har visat sig vara ett 
omständligt och tidskrävande tillvägagångssätt. Dessa erfarenheter tar även Trost 
(1997) upp som nackdelar med bandinspelning. 
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2.5 Analys 
 
Med utgångspunkt från våra forskningsprojekt har vi sorterat den information vi 
fått från dokumentstudier och intervjuer på ett sätt som liknar Merriams (1994) 
”Clustering”, dvs. sammanställa och gruppera informationen som framkommit i 
kategorier under respektive utvecklingsprojekt. Sammanställningen gjorde vi 
utifrån de frågeområden som vi använt oss av under diskussionsseminarierna. 
Även de sekundärdata vi tagit del av har kategoriserats på samma sätt för att få en 
röd tråd genom analysarbetet. Precis som Backman (1998) och Merriam (1994) 
skriver har vi analyserat allt material kontinuerligt under datainsamlings-
momentet. Det har hela tiden dykt upp ny information som varit värt att analysera. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel har vi sammanfattat vad en del teorier tar upp kring vårt 
problemområde. Vi koncentrerar oss på att studera teorier som berör utveckling 
av mjukvarusystem.  
 
 
3.1 Generellt om systemutveckling 
 
Med systemutveckling avses, enligt Wiktorin (2003), vanligtvis arbetet att 
utveckla datorstöd för informationshantering inom någon specifik verksamhet. 
Tre huvuduppgifter som systemutveckling bör innefatta är följande: 
 

• Verksamhetsanalys – Vad de inom verksamheten vill göra 
• Informationsbehovsanalys – På vilket sätt datorstöd kan underlätta deras 

uppgifter 
• Anskaffning och utformning – Hur datorstödet ska utformas 

 
Informationssystemsutveckling är en form av utveckling som både kan användas 
internt och externt för att utföra förbättringar i ett företag. Nilsson (1991) menar 
att externa förbättringar skapar ett informationssystem som stärker ett företags 
konkurrens på marknaden medan interna förbättringar avser att utveckla 
informationssystem för rationaliseringar eller samordning av verksamhets-
funktioner inom en organisation. Även verksamhetsutvecklingen inom en 
organisation kan utföras antingen internt inom organisationen där resurs-
användningen förbättras inom företaget eller externt mot marknaden där kundens 
upplevda värde om företagets produkter förbättras vilket kan ske genom att 
tillgodose kundbehoven.  
 
Vidare skriver Nilsson (1991) att tre typer av utvecklingsåtgärder existerar:  
 

• Utveckling av primär verksamhet, där sådant som berör utveckling av 
företagets affärsmål, marknad, produkter/tjänster, deras produktion och 
distribution.  

• Utveckling av supportverksamheten vilket berör utveckling av företagets 
finanskällor och övriga resurser i form av personal, byggnader och 
teknologi.  

• Utveckling av företagets informationssystem och organisationsstruktur 
(styrsystem). Denna åtgärd upptar även metautveckling av bättre metodik 
för att genomföra övrig verksamhetsutveckling.  

 
Nilsson nämner också vikten av att i vissa utvecklingssituationer bör dessa 
utvecklingsåtgärder kombineras för att på så vis nå ett bättre resultat. 
 
Verksamhetsutveckling kan ses som en planerad förändringsprocess för att 
förbättra företagets funktionalitet/effektivitet. Detta uppnås genom att företaget 
gradvis förändrar verksamheten mot det önskvärda tillståndet (Nilsson, 1991). 
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Andersen (1994) nämner även betydelsen av att parallellt med system-
utvecklingen utföra en person- och verksamhetsutveckling inom organisationen. 
 
 
3.2 Traditionell systemutveckling 
 
Ibland är det nödvändigt att skräddarsy hela eller delar av ett system för att det ska 
passa verksamheten. Detta kan bero på att det inte finns system som tillhanda-
håller önskade funktioner eller att de standardsystem som finns blir för dyra att 
anpassa till verksamhetens behov (Gunnarsson et al, 1999). 
 
Andersen (1994) skriver att den traditionella bilden av systemutveckling har varit 
att verksamheten själv låter utveckla ett informationssystem som anpassas för 
verksamhetens behov. Många utvecklingsmodeller har också denna utgångspunkt. 
Men att utveckla ett eget informationssystem, eller låta någon annan göra det åt 
sig, är både tids- och resurskrävande och tenderar att bli mycket kostsamt. 
Dessutom är det vanligt att resultatet inte motsvarar de förväntningar som ställs på 
systemet. 
 
Inom den traditionella systemutvecklingen antas att det fanns ett mål som 
slutligen kan uppnås. Syftet med de traditionella metoderna var att modifiera 
systemet för att målet skulle uppnås på det effektivaste sättet. Traditionellt 
systemtänkande fokuserade på att försöka svara på frågan ”hur” (Avison & 
Fitzgerald, 1995). 
 
 
3.2.1 Livscykelmodellen 
 
Det finns flera olika varianter av livscykelmodeller. Vissa är mest lämpade för 
företagsplanering, andra för resurshantering och kostnader. Varje modell har sina 
förespråkare och sina kritiker (Storey, 1996). En av de grundläggande modellerna 
som används i systemutvecklingen kallas för just Livscykelmodellen. En viktig 
del i denna modell är att användarna ska analysera fram sina önskemål (Andersen, 
1994). Andersen skriver också att livscykelmodellen är den mest framgångsrika 
modellen vid många utvecklingsuppgifter. Livscykelmodellen består av nio delar, 
dessa är:  
 

1. Förändringsanalys 
• Verksamhetens problem och möjligheter klarläggas 
• Verksamhetens nuläge och den önskade situationen beskrivs 

 

2. Verksamhetsanalys 
• Verksamheten analyseras samt på vilket sätt informationssystemet kan 

underlätta verksamhetens arbete 
 

3. Informationssystemsanalys 
• Informationssystemets innehåll bedöms och bestäms 
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4. Principiell utformning av teknisk lösning 
• En principiell teknisk lösning tas fram 

 

5. Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning 
• Den praktiska lösningen bedöms samt teknisk utrustning väljs 

 

6. Realisering 
• Informationssystemet utarbetas 

 

7. Implementering 
• Informationssystemet tas i bruk ute hos verksamheten 

 

8. Förvaltning och drift 
• Systemet underhålls och förbättringar görs allt eftersom de behövs 

 

9. Avveckling 
• Systemet avvecklas och informationen säkras 

 
  
3.3 Modern systemutveckling 
 
Den moderna systemutvecklingen har enligt Avison et al (1995) förstått att målet 
med ett system är något helt annat än ett enkelt och mätbart mål som är lätt att 
uppnå. Ett informationssystem sägs fylla ett syfte eller ha ett uppdrag hellre än ett 
mål. Förståelsen kring systemet och organisationen fås genom debatt med 
aktörerna inom dessa. Den moderna systemutvecklingen betonar vad och hur 
något ska uppnås. Avison et al (1995) skriver också att termen problem som 
används inom den traditionella systemutvecklingen är lite missvisande enligt det 
moderna tänkandet. Problem uppstår i alla projekt, därför används uttrycket 
problemsituation istället. En problemsituation är en situation som tros kunna 
skapa problem. 
 
Enligt Hallerström (1995) är det viktigt att användarna finns med under 
upphandlingen eftersom det slutliga valet av system måste accepteras av 
användarna för att systemet/systemen ska bli så effektiva som möjligt.  
 
Andersen (1994) talar om ett informationssystems yttre och inre egenskaper. De 
yttre egenskaperna är de egenskaper som användaren är intresserad av och de inre 
egenskaperna är de egenskaper som krävs för att förverkliga de yttre egen-
skaperna. Exempel på yttre egenskaper är färgen och utseendet på en bil. En 
spekulant på en ny bil vill ha en blå kombi med tillräckligt kraftfull motor för att 
även kunna dra sin husvagn med bilen. De inre egenskaperna i detta exempel är 
således tillverkarens beslut om hur denna bil ska konstrueras. Andersen (1994) 
menar att det är användarens uppgift att avgöra vilka yttre egenskaper ett system 
ska ha, men det är systemutvecklarens ansvar att förse användaren med all nöd-
vändig information som möjliggör framtagandet av en kravspecifikation. Det är 
också systemutvecklarens ansvar att berätta vilka konsekvenser, ekonomiska och 
funktionella, som valet av yttre egenskaper får. Att involvera användarna skapar 
ett engagemang från deras sida. Medarbetarnas inställning utgör en viktig del i hur 
väl det nya systemet skall tas emot. En positiv inställning till det nya systemet 
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innebär att det blir ett väl utnyttjat och uppskattat hjälpmedel i verksamheten. 
Information till och aktivt deltagande från organisationen så tidigt som möjligt 
skapar förutsättningarna för en konstruktiv och positiv inställning (Hallerström, 
1995). Andersen (1994) menar att förändringsanalysen är så pass viktig att 
verksamhetsledaren själv måste engageras i arbetet. Medarbetarna med centrala 
befattningar inom verksamheten måste också engageras. Utomstående konsulter 
kan behövas antingen som projektledare eller som deltagare vid vissa 
utvecklingsprojekt där arbetet är komplicerat och känsloladdat. 
 

3.4 Standardsystem 
 
Ett alternativ till att egenutveckla ett system är att utgå från ett standardsystem 
och göra modifieringar som passar organisationens behov (Andersen, 1994). 
Mängden standardsystem och standardkomponenter på marknaden ökar stadigt 
och allt fler branscher får tillgång till standardsystem. Trots detta är det ibland 
nödvändigt att skräddarsy hela eller delar av ett system för att det ska passa 
verksamheten. Detta kan bero på att det inte finns system som tillhandahåller 
önskade funktioner eller att de standardsystem som finns blir för dyra att anpassa 
till verksamhetens behov (Gunnarsson et al, 1999). 
 
Standardsystem är enligt Nilsson (1991) system som är färdigutvecklade av en 
leverantör för att kunna användas av flera olika kunder. Nilsson säger också att 
det alltid sker en utveckling av verksamheten med hjälp av standardsystem hos 
beställaren. Vid verksamhetsutveckling försöker man på något sätt analysera och 
utforma företagets aktiviteter så att dessa ska fungera bättre i något bestämt 
avseende. 
 
Livscykeln för ett standardsystem börjar enligt Nilsson (1991) med att beslut 
fattas om anskaffning av standardsystem till verksamheten. Beställaren av 
standardsystemet ställs inför problematiken ifall det nya standardsystemet ska 
ersätta ett befintligt, helt manuellt system, något egenutvecklat system eller ett 
äldre system. 
 
Andersen (1994) menar att standardsystem har utvecklats för att vara generella. 
De kan på så vis kunna användas och säljas på flera marknader och i så många 
verksamheter som möjligt. 
 
Det finns fyra olika typer av anpassningsintentioner enligt Andersen (1994) på 
standardiserade system, de är: 
 

• Helt standardiserade system 
• Hårt standardiserade system 
• Standardiserat system 
• Standardiserat underlag för ett system 
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Helt standardiserade system är system som inte anpassas på något sätt till verk-
samheten, de används och implementeras exakt som de levereras. Ett exempel på 
ett sådant system kan vara ett operativsystem till en dator. 
Hårt standardiserade system är system som egentligen inte är tänkta att behöva 
anpassas. Vissa anpassningar på delar av systemet kan dock tillåtas. Dessa system 
är tänkta att implementeras i verksamheter som har starka likheter mellan 
varandra. Exempel på sådana system med verksamhetslika funktioner kan vara 
bokförings- och lönesystem. Gränsen mellan hårt standardiserade system och 
standardiserade system är väldigt flytande. Avsikten med standardiserade system 
är att verksamhetsanpassningar ska göras på något sätt. Exempel på områden som 
använder standardsystem är material- och produktionsstyrning. 
 
Avsikten med ett standardiserat underlag för ett system är att verksamhets-
anpassningar ska göras. Ramverket är färdigt, och det specifika för verksamheten 
måste byggas upp (Andersen, 1994). 
 
Utbudet av standardiserade system är stort, vilket medför bättre priser. En bra 
huvudinriktning och strategi är, både i egenutvecklings- och anskaffningsprojekt, 
att så långt som möjligt söka efter, utveckla och använda färdiga komponenter och 
lösningar. På så sätt kan verksamhetens krav tillgodoses snabbare och till en lägre 
kostnad (Axelsson, 1998). 
 
 
3.5 Krav 
 
Krav specificeras i utvecklingsfasens tidiga delar och är specifikationer på hur 
systemet ska uppföra sig eller på systemets egenskaper och attribut. Kraven kan 
också vara restriktioner på systemutvecklingsprocessen (Sommerville & Sawyer, 
1997). En bra kravbild är den mest kritiska framgångsfaktorn när det gäller 
systemutvecklingsprojekt (Wiktorin, 2003). 
 
 
3.5.1 Typer av krav 
 
Krav kan enligt Leffingwell & Widrig (1999) delas in i två klasser; funktionella 
och icke-funktionella krav. Funktionella krav berör systemets huvudsakliga 
funktioner. De icke-funktionella kraven tar upp hur systemet uppför sig, vilka 
egenskaper och attribut det har.  
 
Utöver de funktionella och icke-funktionella kraven finns användarkraven som en 
viktig del av kravinsamlingen. Storey (1996) menar att användarkraven innefattar 
funktioner som användarna vill att systemet ska ha men som inte nödvändigtvis är 
kritiska för användarens möjlighet att utföra sitt arbete.  
 
Även andra typer av krav kan vara aktuella vid anskaffning av mjukvarusystem. 
Storey (1996) tar även upp säkerhetskrav som krav utöver det funktionella och 
icke-funktionella kraven. Med säkerhetskrav menar Storey krav som är kritiska 
för att skydda människor, utrustning, verksamheten samt omgivningen. 
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3.5.2 Kravspecifikationer 
 
Andersen (1994) definierar en kravspecifikation som ”ett dokument som ger en 
samlad beskrivning av de krav som användarna ställer på det framtida 
informationssystemet”. Kravspecifikationen är ett centralt dokument i all 
systemutveckling och ska vara ett underlag, inledningsvis för att träffa avtal 
mellan beställaren och leverantören och senare ska kravspecifikationen vara 
styrande för utveckling och förvaltning av systemet (Wiktorin, 2003). 
 
En kravspecifikation upprättas efter att informationssystemets huvuduppgifter och 
vissa avgränsningar är fastställda (Andersen, 1994). Sommerville et al (1997) 
fastslår att en kravspecifikation är det officiella utsago av systemkraven och gäller 
kunden, slutanvändare samt systemutvecklare. Beroende på organisationen kan 
kravspecifikationen förekomma under andra namn, exempelvis kravdokument, 
funktionsspecifikation, kravdefinition etc. Alla dessa är i grunden lika och 
specificerar vad systemet ska åstadkomma, dess egenskaper (exempelvis 
tillgänglighet, pålitlighet och prestanda) och systemets eventuella begränsningar 
på systemet och systemutvecklingen. 
 
Framtagandet av en kravspecifikation innebär att beställaren arbetar strukturerat 
utifrån ett helhetsperspektiv. En väl utformad kravspecifikation är en 
framgångsfaktor och det ska vara enkelt för alla intressenter att ta till sig 
informationen i en kravspecifikation (Clark & Heivert, 2000). Sommerville et al 
(1997) menar att det inte finns någon bra, generell process för att ta fram krav. 
Alla kravhanteringsprocesser baseras på den specifika organisationen och det 
aktuella informationssystemet. Dock anser de att en bra kravinsamlingsprocess 
förväntas innefatta följande tre aktiviteter: 
 

1. Kravinsamling 
Systemkraven identifieras genom samtal med användare, från tidigare 
systemdokumentation, intern kunskap och marknadsstudier 
 

2. Kravanalys och förhandlingar 
Kraven analyseras i detalj och det bör ske någon form av formell 
förhandlingsprocess med olika användare om vilka krav som ska 
accepteras 
 

3. Kravvalidering 
Kravspecifikationen bör kontrolleras noggrant för att fastställa att den är 
komplett och konsistent 

 
Som stöd för dessa aktiviteter föreslås även en kravhanteringsprocess för att 
hantera förändringar av kraven som uppstår efter hand. 
 
Kravinsamlingen kan ske på en mängd olika sätt. Usability Partner (2004) ger 
följande förslag på metoder för insamling och analys av krav: 
 

• Enkäter – både öppna och slutna enkäter, som genomförs elektroniskt eller 
på papper  
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• Intervjuer – genomförs vanligen mellan två eller flera parter, men även via 
telefon om det anses mer lämpligt  
 

• Fokusgrupper – användbara för att diskutera möjliga användarkrav och för 
att ”brainstorma” idéer  
 

• Fältstudier – För att förstå slutanvändarnas behov är det ofta väldigt 
nyttigt att observera deras situation och den miljö inom vilken det nya 
systemet kommer att användas 

 
• Utvärdering av existerande produkter – ger värdefull information för vad 

som är bra och vad som är dåligt i de befintliga lösningarna 
 

• Uppgiftsanalys – en djupare analys av hur användarna arbetar med ett 
system. Ger en bättre förståelse för hur deras arbetsuppgifter bör stödjas av 
systemets funktionalitet  

 
• Användningsscenarion – konkret och illustrativ information om typiska 

användares egenskaper, deras användningssituation, vilka uppgifter de gör 
och vilka mål de har. Speciellt nyttigt stöd tidigt i utvecklingsarbetet  
 

• Formulering av användbarhetsmål och övergripande designkriterier – 
underlättar fokus och styrning i designprocessen. Stödjer utvärderingar av 
tidiga koncept, prototyper och färdiga lösningar 

 
Kravinsamlingen och hanteringen av krav är till för att förvissa sig om att det 
framtida informationssystemet ska ge den enskilde användaren stöd att lösa sina 
arbetsuppgifter. Framtagandet av kravspecifikationen är därför densamma oavsett 
om det handlar om ett anpassat system eller ett standardsystem (Wiktorin, 2003). 
 
 
3.5.3 Vikten av kravspecifikationer 
 
Alexander, Taborda & Göhlman (2002) skriver att det fortfarande råder stor 
kunskapsbrist inom IT-branschen över kravspecifikationens betydelse. De betonar 
att det är viktigt att kravspecifikationerna är kompletta och formella innan 
utvecklingsarbetet startar. Ett nytt system bör ses som en komponent eller ett 
delsystem till den befintliga verksamheten och ska interagera med andra system 
och människor som använder systemet. Dessa människor är i regel inte desamma 
som specificerar, konstruerar eller betalar för systemet. Om beställaren låter 
utvecklarna börja konstruera systemet utan en kravspecifikation och endast med 
ledning av en informell beskrivning av vad systemet ska kunna göra, är det troligt 
att systemet varken kommer att kunna kommunicera tillfredsställande med andra 
system eller förse användarna med de funktioner som krävs.  
 
Det är av största vikt att användarna får komma med synpunkter i frågor som 
direkt påverkar deras arbetssituation (Alexander et al, 2002). Många företag 
förväntar sig dock att anställda färdigställer sina krav i ett allt för tidigt stadium, 
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redan innan de har all nödvändig information som behövs för att fastställa egna 
krav på informationssystemet (Avison et al, 1995). The Standish Group skriver i 
sin rapport Chaos Report (1999) att en grundläggande orsak till att utvecklings-
projekt misslyckas är att företag också underskattar projektets komplexitet och 
ignorerar vikten av att förändra sina kravspecifikationer. Leffingwell et al (1999) 
hävdar att fel i kravspecifikationer är den allra vanligaste typen av fel och att 
dessa typer av fel också är de allra dyraste att komma tillrätta med. Ändringar och 
tillägg i ett system måste göras i ett separat projekt mot en ökad kostnad 
(Alexander et al, 2002). Enligt The Standish Group (1999) kostar fel i 
kravspecifikationer stat och företag miljardbelopp varje år. 
 
 
3.5.4 Validering och verifiering 
 
Oavsett hur skicklig och erfaren arbetsgruppen är kommer den resulterande 
specifikationen att innehålla fel och ofullständigheter. Kravspecifikationen måste 
därför granskas på något vis (Wiktorin, 2003).  
 
Validering och verifiering är två kompletterande aktiviteter för att upptäcka 
felaktigheter i både kravspecifikationen och det resulterande systemet (Wiktorin, 
2003). Validering används oftast för att undersöka egenskaperna hos ett helt 
system eller delsystem för att undersöka ifall systemet fungerar på ett sätt som 
uppfyller kunden eller användarens behov. Validering av ett komplett system ska 
bekräfta att systemet passar till dess avsedda uppgift och att det överensstämmer 
med specifikationen (Storey, 1996). Valideringen avser alltså att undersöka om 
systemet gör rätt saker (Wiktorin, 2003). 
 
För att få tilltro för det slutliga systemet är det nödvändigt att bekräfta att varje fas 
i utvecklingsarbetet utförts korrekt. Detta görs med hjälp av verifieringen som ger 
ett intyg på att systemets output följer de regler som bestämts i krav-
specifikationen (Storey, 1996). Verifieringen undersöker om systemet gör saker 
på rätt sätt (Wiktorin, 2003). 
 
Granskning som valideringen och verifieringen medför är ett mycket 
resurseffektivt arbetssätt för dessa båda aktiviteter. Målet med granskningen är att 
steg för steg granska ett arbetsresultat (t ex ett dokument eller programkod) för att 
upptäcka ofullkomligheter som sedan åtgärdas på bästa sätt (Wiktorin, 2003).  
 
Fördelarna med dessa granskningar är både ekonomiska och kvalitetsmässiga. 
Wiktorin (2003) hänvisar till en undersökning av tidskriften IEEE Software gjort 
som visar att validitets- och verifieringsgranskningen är det mest betydelsefulla 
bidraget till programutveckling under det gångna seklet.  
 
V-modellen 
V-modellen är enligt Storey (1996) ett utmärkt redskap för att få fram 
dokumentation som kan användas för både validering och verifiering. V-modellen 
identifierar alla större delprocesser i en utvecklingsprocess och föreslår den 
sekventiella ordning som dessa processer utförs inom. Modellens vänstra del visar 
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en ”top down”-syn på utvecklingsprocessens designrelaterade faser och en 
”bottom up”-syn på  

 
Bild 3.1: V-modellen med resultat och informationsvägar  
 
modellens högra sida som beskriver utvecklingsarbetets olika testfaser. V-
modellen kan visas i sin grundform eller utökas för att innefatta resultatet av varje 
designfas (se Bild 3.1). Modellen kan också visa informationen som flödar mellan 
varje del i utvecklingsprocessen. Bild 3.1 visar att informationen från exempelvis 
specifikationen är en mycket del för testning och certifiering samt att resultatet 
från den detaljerade designen används i såväl testningen av modulerna som i 
systemintegrationsfasen (Storey, 1996).  
 
Storey (1996) skriver att V-modellen används flitigt som underlag för olika 
utvecklingsmodeller, men skräddarsys för att passa den specifika organisationens 
utvecklingsmetodologi. Diagrammet är dock alltid en förenklad bild av den 
verkliga processen. 
 
 
 
GAMP 
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GAMP är en valideringsmodell som i grunden är en variant av V-modellen. 
Förkortningen GAMP står för Good Automated Manufacturing Practice och är 
ursprungligen framarbetad av engelska forskare inom medicin och publiceras 
sedan 1994 av ISPE, the International Society for Pharmaceutical Engineering för 
läkemedelsindustrin där den idag är de facto standard i en stor del av världen. 
Modellen är också världens mest använda utvecklingsmodell för validering av 
datorbaserade system men den kan användas inom i stort sett alla tillverkande 
branscher där validering av produkten är viktigt (ISPE, 2003).  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel beskriver vi den information som framkommit under den empiriska 
undersökning vi utfört på Kappa Kraftliner i Piteå. Den här rapporten kommer att 
koncentreras kring två helt fristående systemutvecklingsprojekt: ett nytt under-
hållsystem samt utvecklandet av ett rapporthanteringssystem, som bedrivs men 
ännu inte helt färdigställts.  
 
Kapitlet kommer att ta upp bakgrund och problem för de båda systemen, vilka 
olika arbetssätt Kappa Kraftliner arbetat efter samt lärdomar de tagit av dessa. 
Kapitlet innehåller även en beskrivning av Kappa Kraftliners syn på system-
utveckling generellt. 
 
Kappa Kraftliner 
Kappa kraftliners fabrik i Piteå är en av stadens största arbetsgivare med drygt 
600 anställda. Fabriken är en av Kappa Packagings 120 enheter runt om i Europa 
och anläggningens huvudsakliga produkt är så kallad liner, dvs. nyfiberbaserat 
förpackningspapper som används vid framställning av wellpapp. Linern tillverkas 
i fem olika kvaliteter. Biprodukter av papperstillverkningen är tallolja och 
råterpentin. Fabriken säljer ungefär 50 % av sin produktion till dotterbolag som 
ligger närmare slutkunderna. 
 
Fabriksanläggningen i Piteå byggdes och drevs under många år av Assi, senare 
AssiDomän, och är en av Europas största producenter av papper med en årlig 
pappersproduktion av knappt 700 000 ton. Kappa Packaging, med huvudkontor i 
Holland, köpte fabriken år 2001. Kappa Packaging ägs i dagsläget av investment-
bolagen CVC och Cinova. 
 
Diskussionsseminarier och intervjuer 
Informationen som detta kapitel grundas på kommer till stor del från Anders 
Eliasson som arbetat som systemanalytiker på Kappa Kraftliner. Anders har haft 
rollen som projektledare för de båda utvecklingsprojekten som rapporten tar upp. 
Vi har även fått ytterligare information från de två diskussionsseminarierna som 
vi genomfört med deltagare i respektive projektgrupp.  
 
Medverkande vid seminariet för underhållssystemet var Anders Eliasson, 
underhållschef Kjell Lundberg och Jarl-Olov Engström, utbildningsansvarig för 
IS2000. Vid seminariet för rapporthanteringssystemet medverkade förutom 
Eliasson också Marianne Tollander, som ansvarat för att verksamhetens krav till-
godosågs och Katarina Elvhäger som representerade användarna av systemet. För 
kompletterande information om Kappa Kraftliners nya rapporthanteringssystem 
intervjuade vi Thomas Nordmark på systemutvecklingsföretaget Benima i Piteå. 
 
Diskussionspunkterna som dessa seminarier kretsade kring finns presenterade i 
Bilaga A.  
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4.1 Generellt om systemutveckling på Kappa Kraftliner 
 
Enligt projektledaren har Kappa Kraftliner använt sig av två metoder av 
systemutveckling under åren; en metod med fokus på tekniken och en andra 
metod som fokuserar på verksamheten och användarna. I detta kommande kapitel 
beskriver vi hur projektgrupperna på Kappa Kraftliner arbetat med dessa metoder 
och vilket slutresultat respektive metod ger. Vi kommer senare att redogöra vilken 
av dessa två metoder som använts vid de båda systemutvecklingsprojekten som 
denna rapport fokuserar på. 
 
Initiativtagandet för systembyte på Kappa Kraftliner (och tidigare Assi Domän) i 
Piteå görs av antingen användarna, som har önskemål om nya, förbättrade 
funktioner, eller direkt från ledningen vars motiv ofta är yttre faktorer som till 
exempel koncernkrav eller nya möjligheter som skapas av ny teknik.  
 
Utöver de systembyten som under åren har genomförts vid Kappa Kraftliner i 
Piteå har även ett antal aktiviteter för utveckling av personal, verksamhet och 
organisationen skett. Exempel på aktiviteter som genomförts eller pågår är: 
 

• Ett större projekt som involverade alla medarbetare med mål att öka varje 
medarbetares förståelse för sin roll och de processer som styr ledningens 
arbete och beslut 

• Utveckling av befintliga och potentiella nya ledare samt nyckel-
medarbetare. Målet var att öka befintliga ledare och nyckelpersoners 
kompetens samt skapa en grund för framtida rekrytering till ledar-
befattningar 

• Övergripande kartläggning av verksamhetens alla processer vars mål var 
att tydliggöra verksamheten och skapa en plattform för framtida 
utveckling av organisationen och verksamheten 

 
Aktiviteter av det här slaget har initialt ett gott syfte. Dock uppnås enligt 
projektledaren sällan önskat resultat vilket enligt honom bland annat kan bero på: 
 

• Större projekt som betraktas bland medarbetarna som försök att se över 
bemanningen i smyg. Detta kan leda till svårigheter att skapa nödvändigt 
engagemang och de flesta medarbetare ställer sig avvaktande till projektet 
 

• Utvecklingen av ledare har inte heller lett fram till något större resultat. De 
flesta ledare anser sig inte vara i behov av utveckling eller saknar 
befogenhet att tillämpa nya kunskaper 

 
• Kartläggningen av processer har resulterat i att processerna är dokument-

erade men utvecklingen av processer och verksamhet har i dagsläget inte 
kommit i gång i någon större skala 

 
På Kappa Kraftliner finns ingen företagsgemensam modell över 
tillvägagångssättet vid systemutvecklingsprojekt. Varje enskild projektgrupp 
bestämmer hur arbetet skall läggas upp och vad som ska prioriteras. 
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Projektledaren säger också att man på Kappa Kraftliner använder sig av termen 
”systemskifte” när det är fråga om att byta ett informationssystem. Han menar att 
det ofta är frågan om lika mycket politik som tekniskt kunnande när det gäller att 
välja och köpa ett system. Ledningens och beställarens inställning till systembytet 
är avgörande ifall systemet är kritiskt för verksamheten eller inte och detta avgör 
vilken prioritet och vilka resurser projektet får.  
 
Underhållschefen berättar att sedan Kappa tog över fabriksanläggningen år 2001 
har kontrollbehovet och kraven på rapportering ökat markant över hela 
verksamheten. Holländsk tradition inom företagande har alltid inneburit en stor 
del rapportering och den rapportering som nu sker på Kappa Kraftliner är inte 
ovanlig i stora internationella företag. I och med att de flesta systemanvändare i 
normala fall finns inom organisationen under mycket lång tid byggs kunskapen 
om systemen upp successivt. Kunskapen om systemen vidarebefordras, 
uppdateras och hålls levande genom muntlig kommunikation och inte via 
dokument. Situationer när utomstående måste sätta sig in i systemen hanteras på 
samma sätt. Vid kravfångst inför systembyten liksom vid dokumentation av nya 
rutiner används befintliga dokument som stöd och inte som referens.  
 
Utbildningsansvarige säger att det är svårast att förankra idéer hos beställarna, 
dvs. ledningen som fattar beslutet om vad som ska köpas in. Att få användarna att 
inse fördelarna med ett nytt system är som regel inte svårt. Dock finns det alltid 
medarbetare som, av olika anledning, alltid motsätter sig förändringar. Dessa 
”tvärviggar” är också ofta de som är mest högljudda om sina åsikter och arbetar 
intensivt mot resten av de berörda användarna. Tvärviggarna berättar gång på 
gång för sina chefer hur dåligt det nya systemet kommer att fungera och en chef 
som inte vågar stå fast vid sina beslut kan då ändra sig, vilket medför att en 
kompromisslösning tas fram i stället för ett nytt system. 
 
Projektledaren berättar att systemutvecklingsprojekt på Kappa Kraftliner ofta 
saknar en kraftfull beställare med befogenhet att fatta beslut över alla delar som 
berörs av projektet. Ledningens och beställarens inställning till systembytet är 
avgörande ifall systemet är kritiskt för verksamheten eller inte och detta avgör 
vilken prioritet och vilka resurser projektet får. Den yttersta orsaken till att detta är 
sannolikt att Kappa Kraftliner är ett förhållandevis rikt och välmående företag 
som har råd att arbeta på det här sättet. Om företaget däremot vore fattigt skulle 
detta sannolikt för länge sedan ha tvingat fram effektivare rutiner och personal-
minskningar.  
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4.2 Traditionell systemutveckling 
 
På Kappa Kraftliner har ledningen ofta delegerat ansvaret för systemutveckling, 
systembyten och system långt ut i organisationen. Livscykelmodeller används 
sällan som riktlinje för utvecklingsprojekt. Projektledaren menar att användandet 
av livscykelmodeller ofta kräver att ledningen har en helhetssyn på IT-stödet i 
organisationen. Detta har medfört att systemen byts ut efterhand de blir så 
omoderna att de inte längre kan användas eller att kunskaper om systemen 
försvinner från företaget eller leverantören.  
 
I den traditionella, teknikfokuserade systemutvecklingsmetoden som använts på 
Kappa Kraftliner och tidigare AssiDomän i Piteå såg arbetsförfarandet ut på 
följande sätt (se Bild 4.1): 
 

 
Bild 4.1 Traditionellt systembyte på Kappa kraftliner 
 
Leverantörsutvärdering 
En liten, handplockad grupp av tekniskt kunniga och engagerade medarbetare får i 
uppgift att utvärdera olika leverantörer och deras produkter. Syftet var att i 
slutänden köpa ett informationssystem som skräddarsytts för att integreras i den 
befintliga verksamheten.  
 
Förankra systemval 
Med det traditionella systemtänkandet utvecklades nya system för att bli så billiga 
och så lika de föregående som möjligt. Först efter köpet påbörjades arbetet med 
att förankra valet av nytt system och framtida arbetssätt hos användarna, en 
process som pågick fram till att samtliga anpassningar av det nya informations-
systemet var klara.  
 
Anpassningshantering och konfigurering 
Att lägga fokus på teknik medför att användaren och resterande verksamhet lätt 
glöms bort. Det är även besvärligt att hantera anpassningar av systemet mot 
verksamheten och ingen kan med säkerhet veta om och hur systemet kommer att 
fungera. Anpassningarna som skall göras i det nya systemet blottlägger ofta 
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brister i den befintliga verksamheten och det är inte ovanligt att odokumenterade 
verksamhetsregler skapar stora problem. Användarna, vare sig de vill det eller 
inte, dras med i en komplicerad mjukvaruutvecklingsprocess och tvingas se över 
sin bild av verksamheten och kommer då med nya krav. De logiska fallgropar 
(dvs. okända verksamhetsregler och odokumenterade, manuella rutiner etc.) som 
upptäckts under utvecklingsarbetet måste rättas till i realtid och detta medför att 
leverantören behöver mer tid och därmed mer pengar för specifikation, realisering 
och test.  
 
Den samtidiga utvecklingen av funktioner och verksamhet medför att många 
användare möts av ständiga förändringar i det dagliga arbetet som sällan möter 
någon större förståelse. Detta kan få till följd att det nya systemet får dåligt 
mottagande och i vissa fall återgår verksamheten till att helt eller delvis använda 
de gamla systemen.  
 
Den teknikfokuserade modellen för systembyte kan ibland få som följd att det 
satsats på lösningar som liknar det informationssystem som ska bytas ut. 
Ambitionen kan vara att byta system utan att det ska märkas i verksamheten allt 
för mycket men samtidigt åstadkomma en märkbar förbättring i något avseende. 
Beställaren kan ofta acceptera behovet av ett nytt informationssystem men förstår 
sällan vilka effekter systemet får på verksamheten. Eftersom utveckling av 
verksamheten har låg prioritet blir det i dessa fall enklare att byta system utan att 
det märks. 
  
Verksamhetsutveckling 
Problemhanteringen gör att verksamhetsutvecklingen påbörjas i efterhand och 
detta påverkar anpassningarna. Anpassningar gör också att det är svårt att få 
överblick över framtida problem och förutse konsekvenserna av anpassningarna. 
Dessutom tenderar de dolda kostnaderna att skjuta i höjden.  
 
Med det traditionella tänkandet riktades systembytets fokus ofta mot den då 
aktuella verksamheten som är mer konkret och på det nya systemets möjligheter 
att uppfylla verksamhetens aktuella krav. Då riskerade utvecklingsprojektet att 
fokusera på mycket precisa krav på en väldigt detaljerad nivå. De önskemål om 
förbättringar som användarna och beställarna har antas följa med på köpet.  
 
Utbildning 
Om en organisation väljer ett anpassat informationssystem måste troligen 
implementeringen ske stegvis under en längre tidsperiod. Detta får till följd att 
utbildningen på de nya, anpassade systemen blir en lång, utdragen och dyrbar 
process. 
 
Förändringarna som är en följd av ökande insikt om systemet vid anpassning och 
konfigurering återkopplas till verksamheten i form av nya utbildningsbehov och 
förvirring för många användare i periferin som helt plötsligt pressas av en ökande 
förändringstakt. 
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Det ökande engagemanget hos användarna för utbildning och test av det nya 
systemet gör att mindre tid ägnas åt den dagliga verksamheten. De luckor som 
uppstår måste fyllas igen och inte sällan används vikarier eller extrapersonal.  
 
Även om de personer som driver systemutvecklingen ofta har mycket hög 
ambition och är väl medvetna om brister och problem, har resultatet av ett 
teknikfokuserat systembyte visat sig blivit lågt i förhållande till de resurser som 
investerats i form av tid och pengar. 
 
 
4.2.1 Underhållssystem 
 
Projektledaren har berättat att Kappa Kraftliners nuvarande underhållssystem, 
IS2000, införskaffades 1997 och Kappas installation av systemet är en av totalt 
sex installationer i hela landet. De andra användarna av IS2000 innefattar bland 
andra Stora Enso, Volvo Lastvagnar och LKAB. En användargrupp med mål att 
tillvarata gemensamma intressen bildades med representanter från dessa bolag. 
IS2000 håller reda på inköp, förråd, anläggningsregister, arbetsordrar och 
planering för förebyggande underhåll. Anledningen till köpet av IS2000 var att få 
ett modernt, Windows-baserat gränssnitt och förbättrade underhållsfunktioner på 
flera områden, främst inom förebyggande underhåll och förrådshantering. 
 
Omkring sex månader efter att Kappa Kraftliner införskaffat IS2000 köptes 
utvecklingsföretaget Idhammar Systems upp av företaget IDOK. En kort tid 
senare köptes även IDOK upp av IFS som då lade ner den fortsatta utvecklingen 
av IS2000. Detta fick till följd att systemet inte längre skulle utvecklas som 
planerat. Kappa Kraftliner och de övriga användarna av IS2000 fick då 
erbjudande att köpa en uppgradering från IS2000 till IFS:s egna underhållssystem. 
Denna uppgradering skulle dock ha blivit väldigt kostsam och IFS saknade 
dessutom flera för verksamheten vitala funktioner som IS2000 har. 
 
Som följd av den avstannade utvecklingen av IS2000 har Kappa Kraftliner själva 
utvecklat flera system som komplement till huvudsystemet IS2000. Rent tekniskt 
är dessa system helt fristående och består ofta av Excel-dokument med rapporter 
och förrådslistor. Funktionerna som dessa system tillhandahåller var inte påtänkta 
då IS2000 införskaffades men med tiden har de visat sig nödvändiga för 
verksamheten. 
 
Projektledaren menar att problemet med de sidosystem som vuxit fram i 
anslutning till IS2000 är att många av dessa system bara kan skötas och förstås av 
en ena person, något som på Kappa Kraftliner kallas för ”handpåläggning”. När 
endast en specifik person förstår hur beräkningar görs eller hur ett system fungerar 
blir det problem om personen är frånvarande på grund av sjukdom eller semester. 
Kunskapsförmedlingen om dessa system fungerar dessutom dåligt eller inte alls, 
vilket medfört att sidosystemen skaffat sig en roll inom verksamheten då personer 
som besitter denna unika kompetens ser den som sin försäkran att få behålla sitt 
arbete inom företaget.  
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Utbildningsansvarige för IS2000 berättar att ett annat stort problem med IS2000 
har varit att få har använt sig av systemet. Om fler, och allra helst alla som arbetar 
med processer som IS2000 innefattar, använde sig av systemet skulle det bli 
lättare att öka förståelsen för ett nytt underhållssystem.  
 
Enligt underhållschefen är den allmänna inställningen att Excel-dokumenten 
fungerar tillräckligt bra som de är och det inte finns någon anledning att byta ut 
dem mot något bättre. Den inställningen skapar problem och en tydligare strategi 
för effektivisering och förändring av verksamheten vore önskvärd. 
 
 
4.2.2 Utvecklingsarbetet med underhållssystemet 
 
Vid utvecklingen av det underhållssystem som idag används vid Kappa Kraftliner 
har den teknikfokuserade utvecklingsmetoden använts. Underhållschefen berättar 
att arbetet med ett ersättningssystem för IS2000 påbörjades under hösten 2000 
med att styrgruppen initierade ett byte av underhållssystem efter att IFS lade ner 
utvecklingen av IS2000.  
 
Parallellt med den kravinsamling som gjordes genomfördes också kompletterande 
arbete med att integrera leverantörsreskontra och ekonomi i ett nytt 
underhållssystem. Även ett omfattande arbete med att kartlägga verksamhetens 
processer genomfördes. Enligt underhållschefen var det en bra och väl genom-
arbetad kravspecifikation som togs fram, men kraven utgick från de behov som 
verksamheten hade vid den tidpunkten och dessa behov har förändrats fram till 
idag. Den gången arbetade projektgruppen efter den traditionella, teknik-
fokuserade utvecklingsmetoden men Projektledaren berättar att projektgruppen nu 
började engagera en stor del av användarna i utvecklingsarbetet och fokus 
flyttades från teknik till verksamheten. I praktiken innebar det att anpassa 
verksamheten till systemet i stället för att anpassa systemet till verksamheten, dvs. 
ett nytt, modernare tankesätt där användarnas önskemål tillvaratas bättre och 
verksamheten står i centrum. Motivet för detta var att projektgruppen nu ansåg 
anpassningar försvårar uppgraderingar, gör dem dyrare och förhindrar också 
tillgängligheten till nya funktioner. Dessutom visade utredningar att de system 
som fanns på marknaden hunnit med att utvecklas så de i princip skulle kunna 
användas utan anpassningar. 
 
Beslutet att gå vidare med ett standardsystem innebar enligt Projektledaren också 
enklare offerthantering. Utredningen visade att integrationen med ekonomi-
systemet var fortfarande komplicerat och skulle komma att bli tidskrävande och 
dyr. Den gången sköt ägarna inte till några pengar och projektet lades i malpåse.   
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4.2.3 Kravinsamlingsarbetet 
 
IS2000 är ett standardsystem som inte har anpassats direkt för Kappa Kraftliners 
verksamhet. Vid tidpunkten inför köpet av IS2000 fick Kappa Kraftliner själva, 
tillsammans med de övriga bolagen i användargruppen, möjlighet att styra och 
anpassa systemets utveckling för att passa alla kundernas respektive verk-
samheter. Kappa Kraftliner hade dock en del krav som medförde fler anpassningar 
i systemet än de övriga i kundkretsen. En intern expertgrupp fick i uppdrag att 
arbeta fram en ny kravspecifikation. Då var de viktigaste målen för projektet att: 
 

• Fakturahanteringen skulle ingå i det nya systemet. 
• Leverantören av det nya systemet skulle vara säker och pålitlig och kunna 

erbjuda en stabil produkt som skulle kunna utvecklas under fem till 10 år. 
• Befintlig IS2000 funktionalitet skulle finnas tillgänglig i det nya systemet 
• Systemet skulle ha potential att stödja nödvändig utveckling av 

verksamheten 
• Kraven på ekonomisk uppföljning skulle tillgodoses. 

 
Kravspecifikationen över IS2000 (se Bilaga B) validerades och verifierades av 
användargruppen. Denna utredning var enligt IFS en av de mest noggranna och 
detaljerade utredningar av en kravspecifikation som någonsin inkommit i sam-
band med offertförfrågan. 
 
 
4.2.3 Det fortsatta arbetet 
 
Hösten 2002 påbörjades ett nytt projekt på Kappa Kraftliner där målet var att 
utvärdera tidigare systemutvecklingsprojekt och belysa nya frågeställningar kring 
risker, integration mot andra system samt att uppdatera verksamhetsprocesserna 
enligt UML. Förutsättningen för projektet var att inga systemanpassningar skulle 
göras samt att det nuvarande ekonomisystemet Prosit Open, som införskaffades 
1983, skulle ersättas och integreras i det nya informationssystemet. I denna 
projektgrupp hade projektledarens idé om att arbeta efter den verksamhets-
anpassade utvecklingsmodellen fått gehör hos ledningen som var inblandade i 
projektet. Beslut togs att utvärdera möjligheten att implementera ett 
standardsystem och fokusera arbetet på att förändra verksamheten och 
avvändarnas inställningar gentemot ett nytt system och de förändringar det skulle 
komma att innebära.  
 
Projektarbetet har omfattat fyra större aktiviteter: 
  

• Riskanalys av systembytet och riskerna med att behålla nuvarande system 
• Dokumentation av verksamhetsprocesser 
• Planering av hur resultatet av ett eventuellt systemskifte skall utvärderas  
• Studiebesök på Umeå Energi och Norrmejeriers huvudkontor i Umeå  
 

Bilaga C visar en del av riskanalysen som gjordes på det befintliga systemet och 
som visade att det finns stora risker med att behålla och förlita sig på ett äldre 
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system som inte längre utvecklas. Bristen på teknisk kompetens inom IS2000 är 
den i särklass största risken dagsläget då det saknas bred kunskap om systemets 
uppbyggnad samt att endast ett fåtal nyckelpersoner inom organisationen har 
tillräcklig kunskap om systemet. Riskanalysen visar att intern utbildning på 
systemet inte avhjälper alla riskerna då den tekniska kunskapen är svårare att 
säkra. I dagsläget är organisationen utelämnade åt en extern person som fungerar 
som lokal konsult på IS2000.    
 
De två studiebesöken på Umeå Energi och på Norrmejerier gav projektgruppen 
insyn i hur dessa organisationer upplevde att arbeta mot ett standardsystem. 
Kappas interna rapport visar att dessa två bolag var nöjda med sina system och att 
systemen fungerade väl i respektive verksamhet. Användningen av standard-
system har medfört att ett flertal arbetsrutiner effektiviserats avsevärt. Norr-
mejeriers rekommendation till projektgruppen på Kappa Kraftliner var att helt 
undvika anpassningar.  
 
Projektledaren berättar att projektgruppen i dagsläget endast har kartlagt och ritat 
processerna i verksamheten. Inga verksamhetsförändringar har ännu gjorts. I och 
med att inga pengar sannolikt kommer att beviljas inom de närmaste åren kommer 
detta projekt att läggas på is under obestämd tid. 
 
Underhållschefen berättar att projektgruppen inte kommer att göra en lika rigorös 
kravspecifikation vid nästa utvecklingsprojekt. I stället ska fokus läggas på 
verksamheten funktioner. 
 
Valet av framtida leverantör utgår från den rekommendation som lämnats av 
kundgruppen för IS 2000. Bakom denna rekommendation finns ett omfattande 
och precist arbete där fem olika verksamheter systematiskt jämfört IS2000 med 
tre potentiella leverantörer. Kundgruppen för IS2000 baserar sin rekommendation 
på handgriplig besiktning av de olika systemen på en mycket detaljerad nivå. På 
Kappa Kraftliner anses denna rekommendation mer tillförlitlig än om den utgått 
från en kravspecifikation som ofta bygger på leverantörens tolkning av kundens 
krav, enligt projektledaren. Kundgruppen har i sin utvärdering av andra system 
jämfört funktioner i syfte att hitta ett system som åtminstone är likvärdigt med 
IS2000.  
 
  
4.3 Modern systemutveckling 
 
Den moderna, verksamhetsanpassade systemutvecklingsprocessen på Kappa 
Kraftliner är en relativt ny metod som ännu inte använts i full skala. Metoden 
introducerades på Kappa Kraftliner av projektledaren Anders Eliasson och syftar 
på att anpassa verksamheten mot ett nytt standardsystem i ställer för att anpassa 
ett system för verksamheten. Även för denna metod är projektgruppen relativt 
liten men istället för att fokusera på de tekniska lösningar flyttas fokus till 
verksamheten, vilka processer som behövs och vad som förväntas komma ur 
dessa processer. Tanken med denna metod är att involvera användarna i 
utvecklingsprojektet så tidigt som möjligt.  
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Denna metod är betydligt svårare att arbeta efter då det handlar om att förändra 
människors attityder, inställningar och syn på verkligheten. Metoden kräver 
således stort engagemang och uthållighet av projektgruppen samt att syftet och 
målet med arbetet är väl förankrat hos beställaren. Denna typ av 
utvecklingsprojekt kan periodvis vara mycket resurskrävande och ställer höga 
krav på planering både av projektgruppen och av beställaren.  
 
I den modernare, verksamhetsfokuserade systemutvecklingsmetoden som börjat 
användas på Kappa Kraftliner ser arbetsförfarandet ut på följande sätt (se Bild 
4.2): 
 

 
Bild 4.2 Verksamhetsanpassat systembyte på Kappa kraftliner 
 
Internt arbete 
Det interna arbetet med att förändra medarbetarnas inställning till ett nytt 
informationssystem och se över verksamheten påbörjas omedelbart efter 
initieringen till systembytet. Utvecklingen av arbetssätt och attityder kräver inte 
nödvändigtvis ett systembyte.  
 
Leverantörsutvärdering 
Leverantörsutvärderingen i den verksamhetsanpassade utvecklingsmetoden 
fokuserar främst på övergripande krav, som exempelvis ekonomisk stabilitet, 
utvecklingspotential och leveransförmåga. Detta medför att det blir relativt enkelt 
att ställa mätbara krav. Eventuella anpassningar av systemet kan dessutom mycket 
väl komma att finnas som standardkomponenter om kontakter med leverantörer 
tagits i ett tidigt skede.  
 
Förankra systemval 
Den allmänna inställningen idag bland personer involverade i systemutvecklings-
projekt på Kappa Kraftliner är att anpassade system bör undvikas då erfaren-
heterna visar att de dolda kostnaderna tenderar att öka betydligt i jämförelse med 
ett standardiserat system. Anpassade system blir också dyrare att uppgradera då 
hela eller delar av systemet kräver specialutvecklade uppdateringar.  
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Konfigurering 
Leverantören är bra på installation av sina standardsystem och förutsättningarna är 
goda för en ”Big Bang”, ett systembyte som fungerar direkt utan större problem 
för varken verksamheten eller enskilda användare. Beställaren tar fullt ansvar för 
förändringsarbetet på såväl verksamheten som personalens inställningar och gör 
på så sätt grundjobbet och förbereder inför systembytet. Leverantören kan sedan 
visa hur t ex olika processer ska användas. Beställaren ställer krav på att vissa 
processer skall finnas men detaljerna blir leverantörens sak att lösa. Med denna 
metod är det också troligt att leverantören ansvarar för resultatet av systembytet. 
Metoden kräver dock att användarna är positivt inställda till förändringsarbetet för 
att lyckas. 
 
Utbildning 
Då det handlar om att installera ett standardsystem kan utbildning på nya systemet 
genomföras mer effektivt. Med befintligt utbildningsmaterial kan användarna 
utbildas direkt efter att köpet genomfört och vara insatta i det nya systemet direkt 
efter implementeringen. Nyckelpersoner kan även påbörja sin utbildning ännu 
tidigare efter att valet av leverantör blivit gjort.  
 
Verksamhetsutveckling 
När verksamheten och dess processer sätts i fokus möjliggörs utveckling av 
verksamhet och processer även inom det befintliga systemets, eller de manuella 
rutinernas ramar. Projektledaren menar att IT idag är, förutom rationalisering av 
ekonomiska skäl, den viktigaste orsaken till verksamhetsförändring 
 
Fokus för den verksamhetsanpassade utvecklingsmetoden är alltså de överordnade 
kraven, inte detaljerna.  
 
 
4.3.1 Rapporthanteringssystem 
 
Projektledaren berättar att sedan Kappa tog över fabriken i Piteå har kraven på 
rapportering till koncernen ökat markant. Idag skrivs de interna rapporterna i 
många olika format och informationen tas från många olika källor. För att få fram 
all information som behövs används flera olika informationssystem. En person 
arbetar heltid med att flytta all data från de olika systemen till en och samma plats 
oftast ett Excel-dokument. Denna metod är väldigt tidskrävande och beroende av 
personen som utför arbetet. En viss struktur fanns i arbetet men entydiga regler 
saknades och ofta skedde hämtningen av data via odokumenterade metoder. För-
delen med detta hanteringssätt är framför allt att all information som rapporterna 
innehåller är rimlighetskontrollerad. Eftersom rapporterna inte framställs på exakt 
samma sätt från gång till gång försvåras dock uppföljning och risken är stor att de 
manuella korrigeringarna döljer systematiska fel. 
 
Innan det nya rapporthanteringssystemet togs i bruk skedde stora delar av 
rapporteringen direkt från rådata och från delvis okända beslutsprocesser från 
system som inte Kappa Kraftliner hade någon möjlighet att kontrollera och 
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påverka. Det saknades exempelvis kunskap om de beräkningar som utförs i en del 
av de gamla systemen i tillverkningsprocessen och användarna blev därför 
tvungna att förlita sig på att de signaler som kommer ur dessa system var korrekta. 
Detta problem kommer dock att finnas kvar även med det nya rapporthanterings-
systemet, men med hjälp av dokumentation kommer information att finnas om 
dessa signaler. 
 
Den största skillnaden mellan det gamla och den nya metoden för framtagning av 
rapporter ligger i hur data samlas in. Den gamla metoden innebar att all data 
samlades in då rapporten skapades. Den nya metoden innebär att all data redan 
finns lagrad och rapporterna innehåller bara summering av befintlig data. 
 
 
4.3.2 Utvecklingsarbetet med rapporthanteringssystemet 
 
På Kappa Kraftliner pågår arbetet med att automatisera rapporthanteringen 
fortfarande men delar av det nya rapporthanteringssystemet är redan i drift. 
Dagens informationsteknologi skapar möjligheterna men på Kappa Kraftliner 
hindras framstegen av den svåraste delen av arbetet. Att få struktur på det data 
som det nya rapporthanteringssystemet systemet ska bearbeta.  
 
Arbetet med att utveckla ett nytt rapporthanteringssystem började med att 
förankra idén hos användare och beslutsfattare. I detta utvecklingsprojekt arbetade 
projektgruppen utifrån den verksamhetsanpassade systemutvecklingsmetoden. Det 
handlade om att få dessa personer att ändra sina attityder och våga tro på att regler 
kan ge bättre och mer pålitliga resultat än de hantverksmässiga metoder som 
dittills använts. Förankringen av systembytet hos beställaren påbörjades flera 
månader innan det verkliga projektarbetet kom igång och fokuserade på 
informationskraven och på att få stöd för ett objektorienterat synsätt. Senare 
engagerades ett stort antal nyckelpersoner som fick ta del av de idéer som fanns 
och skapa acceptans för det kommande kravinsamlingsarbetet. Projektledaren 
menar att det är av största vikt att beställaren, dvs. företagsledningen förstår 
innebörden av ett nytt informationssystem och konsekvenserna av de beslut som 
måste fattas av arbetets gång. För ett lyckat resultat av systembytet krävs också 
full acceptans av användarna.  
 
Grunden i förändringsarbetet är, enligt Projektledaren, insamlingen av 
informationskraven som skett i seminarier vid fyra olika tillfällen och har 
resulterat objektmodell som representerar verksamhetens krav på information. 
Projektledaren berättar att reaktionerna efteråt har varit mycket positiva framför 
allt för att alla insett att enighet krävs innan man kan gå vidare. Internt har arbetet 
främst fokuserat på att förankra valda problemlösningar samt analyser av 
information, exempelvis processignaler. 
 
I dagsläget återstår ytterligare utvärdering av resultaten, teknisk och tankemässig 
felsökning samt beslut om övergång till nya rapporten. Detta beslut kan dock inte 
fattas förrän i stort sett alla inblandade nyckelpersoner vågar lita på resultaten. 
Övergången till det nya systemet beräknas ske från årsskiftet 2004 – 2005.  
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4.3.3 Kravinsamlingsarbetet 
 
Vid utvecklingsarbetet med rapporthanteringssystemet samlades kraven på 
informationen in via seminarier där de flesta nyckelpersonerna i verksamheten 
involverades. De tekniska kraven på rapporteringen såsom svarstider, upplösning, 
överföringar och databaslösningar har hanterats genom seminarier och komplett-
erande intervjuer. De visuella kraven, dvs. rapporternas innehåll och utseende har 
fångats genom seminarier samt genom intervjuer med nyckelpersoner i verk-
samheten. 
 
Kravspecifikationen som tagits fram av projektgruppen på Kappa Kraftliner 
överlämnades sedan till Thomas Nordmark på Benima AB i Piteå för att manuellt 
konverteras till den standard som GAMP föreskriver. Nordmark har även skrivit 
kravspecifikationens tillhörande funktionsbeskrivning. 
 
För Benima har det största arbetet med Kappa Kraftliners rapporthanterings-
system varit att ta fram vilka data som ska systemet ska bearbeta. Valideringen av 
systemet blev då den viktigaste delen av arbetet för att slutprodukten ska fungera 
som kunden förväntar sig. 
 
 
4.4 Sammanfattning av systemutvecklingsmodellerna 
 
I tabell 4.1 vill vi visa skillnaderna mellan Kappa Kraftliners traditionella och 
moderna systemutvecklingsmodeller på ett överskådligt sätt. Upplägget i tabellen 
är kopplat till bilderna 4.1 och 4.2. 
 
Traditionell 
systemutvecklingsmodell 

Modern  
systemutvecklingsmodell 

Intern arbete Intern arbete 

  

Undersöka behovet av 
verksamhetsutveckling 
Förankra systembytet hos användarna 

Leverantörsutvärdering Leverantörsutvärdering 
Fokus på teknik 
Expertgrupp utvärderar leverantörer 
och dess produkter 
Syfte att köpa/utveckla ett anpassat 
system som liknar tidigare system 

Fokus på övergripande krav 
Enkelt att ställa mätbara krav 
Anpassningar kan finnas som 
standardkomponent 
 

Förankra systemval Förankra systemval 
Påbörjas efter köpet Påbörjas innan köpet 
Konfigurering Konfigurering 
Anpassning av systemet mot 
verksamheten 
Oförutsedda anpassningar sker i 

Enkel installation av standardsystem 
Beställaren tar ansvar för 
förändringsarbetet 
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realtid Leverantören ansvarar för resultatet av 
systembyte 

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 

  

Utveckling av manuella rutiner 
Fokus på verksamheten och 
processerna 

Utbildning Utbildning 
Sker kontinuerligt under 
implementeringen 
Utbildningsmaterial skapas under 
implementeringen 
Utbildningsbehov kan upptäckas i 
efterhand 

Påbörjas vid köpet 
Befintligt utbildningsmateriel 
 
 
 
 

Tabell 4.1: Skillnader mellan traditionell och modern systemutveckling hos Kappa  
Kraftliner i Piteå 
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5 Analys 
 
I detta kapitel presenteras den analys vi gjort utifrån de teorier vi redovisat 
tidigare i rapporten och den insamlade informationen i vår empiri. Vi har gjort en 
jämförelse mellan Kappa Kraftliners systemutvecklingsmetoder och befintliga 
teorier som behandlar traditionell och modern systemutveckling. 
 
För att empirin skulle kunna jämföras med teorierna har vi tolkningar av de 
begrepp som används vid Kappa Kraftliner som är liktydiga med de begrepp som 
används i teorierna  
 
 
5.1 Generellt om systemutveckling 
 
Wiktorin (2003) nämner att systemutveckling bör innefatta verksamhetsanalys, 
informationsbehovsanalys samt anskaffning och utformning. Av det som framgår 
i vår empiriska undersökning är helhetssynen över berörda delar av verksamheten 
vid systemutvecklingsprojekt hos Kappa Kraftliner beroende på hur kritiskt ett 
nytt informationssystem är för verksamheten. 
 
Informationssystemsutveckling, som beskrivs av Nilsson (1991), innefattar 
interna och externa förbättringar. Kappa Kraftliner använder liknande faktorer 
som motiv för att påbörja systemutvecklingsprojekt. Exempelvis kan användarna 
ha önskemål om förbättrad funktionalitet och ledningen kan ha yttre krav från 
marknaden eller koncernen som drivkraft. 
 
Nilsson (1991) nämner att verksamhetsutveckling kan utföras externt och internt.  
Eftersom Kappa Kraftliner är ett relativt framgångsrikt företag och kundbehovet 
redan är uppfyllt, behöver inte verksamhetens effektivitet och resursanvändning 
prioriteras vid systembyten.  
 
Kappa Kraftliner uppfyller i stort de tre utvecklingsåtgärderna för primär 
verksamhet, supportverksamhet samt utveckling av företagets informationssystem 
och organisationsstruktur som beskrivs av Nilsson (1991). Eftersom kundbehovet 
tillgodosetts har bolaget lyckats med utvecklingen av dess primära verksamhet. 
Bolaget arbetar också kontinuerligt med utveckling av sin supportverksamhet. De 
brister som finns inom organisationen, i förhållande till Nilssons (1991) teorier, 
blir synliga vid utvecklingen av informationssystem och organisationskultur 
eftersom Kappa Kraftliner saknar en företagsgemensam modell över tillväga-
gångssättet vid systemutvecklingsprojekt.  
 
Andersen (1994) nämner vikten av att parallellt med systemutvecklingen utföra en 
person- och verksamhetsutveckling inom organisationen. De personal- och 
verksamhetsutvecklingsprojekt som bedrivits på Kappa Kraftliner har haft olika 
projektgrupper med olika mål, tillvägagångssätt och prioritet. Detta har fått till 
följd att största, möjliga effektivitet inte uppnåtts. 
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5.2 Traditionell systemutveckling 
 
Traditionell systemutveckling utgår, enligt Andersen (1994), från någon typ av 
livscykelmodell. Kappa Kraftliner följer dock sällan strikt någon vedertagen livs-
cykelmodell i sina systemutvecklingsprojekt. Projektgrupperna brukar arbeta 
utifrån en typ av modell där innebörden i viss mån är jämförbar med flera av de 
steg som förekommer i den traditionella livscykelmodellen. Kappa Kraftliners 
traditionella utvecklingsmodell sker dock inte linjärt och de flesta steg utförs 
parallellt efter implementeringen av systemet. 
 
De största skillnaderna mellan den traditionella livscykelmodellen och Kappa 
Kraftliners traditionella modell är att Kappa Kraftliners modell saknar de initiala 
förändrings- och verksamhetsanalyserna som förekommer i livscykelmodellen. 
Dessa steg är jämförbara med den verksamhetsutveckling som sker efter köpet 
och implementeringen av systemet. Livscykelmodellens realiserings- och av-
vecklingsfas förekommer inte i Kappa Kraftliners. Realiseringen utförs av en 
extern leverantör.  
 
 
5.3 Modern systemutveckling 
 
Det moderna systemutvecklingstänkandet som börjat användas inom Kappa 
Kraftliner stämmer väl överens med vad Avison et al (1995), Hallerström (1995), 
Andersen (1994), Gunnarsson et al (1999) och Nilsson (1991) skriver om ämnet 
modern systemutveckling.  
 
Det interna arbetet med att förankra systemvalet för att skapa acceptans hos 
användarna som nu börjat tillämpas på Kappa Kraftliner, kan jämföras med 
Hallerströms (1995) syn på vikten av att aktörernas acceptans och förståelse för 
systemet och organisationen fås genom debatt och användarmedverkan.  
 
Kappa Kraftliners moderna, verksamhetsanpassade utvecklingsmodell har ut-
gångspunkt i anskaffandet av ett standardsystem med avsikt att sänka kostnaderna 
och förenkla uppgraderingar av systemet.  
 
Varken Avison et al (1995), Hallerström (1995), Andersen (1994), Gunnarsson et 
al (1999), Nilsson (1991) eller Axelsson (1998) nämner någon skillnad be-
träffande användarmedverkan och verksamhetsutveckling under utvecklingen av 
standardsystem eller egenutvecklade/anpassade system. 
 
 
5.4 Krav 
 
Kappa Kraftliners kravspecifikationer för de båda systemen som vi undersökt i 
denna rapport tar upp funktionella, ickefunktionella och användarkrav. Säkerhets-
kraven som nämns av Storey (1996) har inte varit aktuella för dessa två system då 
inget av systemen kan orsaka skador på människor, utrustning eller omgivningen.   
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Kravinsamlingsprocessen bör, enligt Sommerville et al (1997), innehålla krav-
insamling, kravanalys, förhandlingar samt kravvalidering. Utifrån den information 
vi studerat uppfyller Kappa Kraftliner, vid de två systemutvecklingsprojekten vi 
studerat, alla dessa kriterier. Kravspecifikationerna har varit styrande för ut-
vecklingsprocessen för de båda systemen. 
 
Kravinsamlingarna för de båda systemen har vid Kappa Kraftliner skett via 
seminarier och efterföljande intervjuer. Dessa kravinsamlingsmetoder kan 
jämföras med Usability Partners (2004) intervju- och fokusgruppmetod. 
 
Alexander et al (2002) nämner att ett nytt system ska interagera med andra system 
och dess användare. Användarna ska då vara involverade i utvecklingsarbetet. 
Underhållssystemet IS2000 är ett helt fristående system som inte interagerar med 
några andra. Användarna av IS2000 har inte heller i tillräcklig utsträckning fått 
komma med synpunkter under utvecklingsprojektet. 
 
Rapporthanteringssystemets syfte är att hämta data från andra system inom 
organisationen. Vid utvecklingen av systemet har alla berörda parter fått delta och 
komma med synpunkter.  
 
Både underhållssystemet IS2000 och rapporthanteringssystemet har validerats och 
verifierats noggrant. Detta skedde av en användargrupp vid utvecklingen av 
underhållssystemet. I fallet med rapporthanteringssystemet skedde validering och 
verifiering med hjälp av GAMP, som är en internationellt erkänd modell. 
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6 Slutsatser och avslutande diskussion 
 
I detta kapitel presenter vi de slutsatser vi har dragit utifrån analysen av de 
teorier vi studerat samt vår empiriska undersökning.  
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Vi avsåg att med denna rapport undersöka hur en större organisations tidigare 
systemutvecklingsarbeten påverkat tillvägagångssättet vid efterföljande system-
utvecklingsprojekt. 
 
Syftet med rapporten var att undersöka hur en större organisation har arbetat 
praktiskt vid systembyten, vilken lärdom organisationen tagit av tidigare ut-
vecklingsprojekt samt hur väl dess metoder överensstämde med de teorier som 
finns inom ämnet. 
 
På Kappa Kraftliner har tidigare systemutvecklingsprojekt som grundats på den 
traditionella systemutvecklingsmodellen visat på flera problemområden: 
 

• Höga utvecklingskostnader 
• Höga underhållskostnader 
• Låg användaracceptans 
• Låg systemanvändning 

 
Vi kunde finna stora likheter mellan Kappa Kraftliners moderna system-
utvecklingsmodell och de moderna teorierna kring systemutveckling. De vikt-
igaste lärdomarna de tagit från tidigare erfarenheter är att ökat internt arbete samt 
ökad användarmedverkan leder till följande fördelar: 
 

• Lägre utvecklingskostnader 
• Lägre underhållskostnader 
• Högre användaracceptans 
• Högre systemanvändning 

 
Anskaffningen av ett standardsystem leder till: 
 

• Snabb implementering 
• Att utbildning kan ske före implementering 
• Att systemet kan tas i full drift omedelbart efter implementeringen. 

  
 
6.2 Avslutande diskussion 
 
Att företagsledningen är väl insatta i problematiken och betydelsen av införandet 
av ett nytt informationssystem är kritiskt för hur slutresultatet blir. Ett systembyte 
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kan tjäna som ”katalysator” i verksamheten, men det kräver ett mycket kraftfullt 
agerande av företagsledningen, som innan förändringen påbörjas måste beställa ett 
lyckat resultat. En positiv attityd till systembytet skapas genom delaktighet i 
processen. Detta gäller både användare, ledning och beställare. I synnerhet 
beställaren måste förstå målsättningarna inte bara acceptera dem. 
 
Införande av nya system som stöd för verksamheten kan ofta vara utmärkta 
tillfällen att också utveckla verksamheten. Exempelvis skulle det samtidiga in-
förandet av ett nytt underhållssystem och ekonomisystem även möjliggöra 
utveckling av verksamheten, organisationen och medarbetarna. 
 
Förändringsarbeten i verksamheten måste ha tydliga, långsiktiga mål där alla 
parter inom organisationen förstår och arbetar mot samma mål. Annars riskerar 
förändringsarbetet att ses som en temporär kampanj och attityden bland 
medarbetarna blir ofta avvaktande. När kampanjen är över kan ledningen ”bocka 
av” att kampanjen är genomförd, medarbetarna kan pusta ut och konstatera att de 
fortfarande har kvar jobbet.  
 
Trots att en hel del negativa åsikter kring IS2000 framkommit under arbetet med 
denna rapport har IS2000 fungerat som underhållssystem och skött den uppgift för 
vilken det var avsett. Att systemet inte fått den genomslagskraft hos användarna 
som önskades kan till stor del bero på utformningen på dess användargränssnitt, 
som ger ett ostrukturerat och rörigt intryck. Detta kan få till följd att användarna 
får intrycket att systemet är svårt att hantera vilket kan ge inställningen att 
systemet är svårt att lära sig och använda. Ett modernare system har förmodligen 
ett mer användarvänligt användargränssnitt som följer den de facto standard som 
finns i dagens Windows-miljö. Användargränssnittet kan då också troligtvis till 
viss del anpassas enligt användarnas önskemål. Ett system måste vara enkelt i sin 
användning. Enkelhet är nyckeln till ett användbart informationssystem. 
 
Att använda en välkänd, beprövad modell för verifiering och validering gör det 
lättare att sätta sig in i utvecklingsarbetet av ett informationssystem. För oss var 
GAMP en helt okänd modell som visade sig vara världens mest använda 
utvecklingsmodell för validering av bland annat datorbaserade system. Vi är 
förvånade över att modellen inte alls nämnts i vår utbildning då den kan användas 
inom i stort sett alla branscher.  
 
Den traditionella systemutvecklingsmodellen vid Kappa Kraftliner som avser att 
införskaffa ett anpassat system visar sig paradoxalt nog ha resulterat i ett standard-
system. Samma motsägelse finner vi även vid införskaffandet av rapport-
hanteringssytemet, som trots ett modernt systemtänkande, med ett standardsystem 
som mål, resulterat i ett anpassat system. 
 
 
6.2.1 Metoddiskussion 
 
Metoderna vi valt att arbeta efter har styrts av det arbetssätt vi ansett mest 
praktiskt utifrån den aktuella situationen. Vi har fokuserat på att få över så mycket 
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information som möjligt i elektronisk form för att enklare kunna bearbeta 
materialet. Vi anser inte att det är ett bra sätt att följa en metod slaviskt eftersom 
vi då blir väldigt bundna till just denna metod. Vi tycker att det är bättre att 
använda delar från många olika metoder och skräddarsy ett arbetssätt som passar 
individerna i projektgruppen och den aktuella fallstudien. 
 
För oss fungerade diskussionsseminarierna mycket bra som datainsamlingsmetod 
och dessa diskussionsgrupper har bidragit med en stor del av informationen till 
denna rapport. Dock uppstod en del problem med strukturering av empirin som 
hade kunnat undvikas med en mer statisk datainsamlingsmetod och om vi hade 
haft mer erfarenhet av detta sätt för datainsamling. Att låta ett diskussions-
seminarium komplettera enskilda intervjuer med samtliga respondenter är nog ett 
bättre tillvägagångssätt. 
 
 
6.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vi har sett ett behov av att framarbeta företagsgemensamma systemutvecklings-
modeller som kan användas vid en organisations samtliga systemutvecklings-
projekt. 
 
Vi har även sett behovet av att dokumentera all kunskap som finns inom 
organisationen. Hur kunskaper tillvaratas och förs vidare till ny personal inom 
organisationen på bästa sätt kan undersökas, exempelvis med hjälp av Knowledge 
Management. 
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Bilaga A 
 
 
Diskussionsseminarium 2004-04-19 
 
Beskriv det nuvarande systemet 

• Vilka problem/hinder ser ni med systemet? (varför vill ni byta) 
 
Vem initierar/kommer med idén om systembytet? 

• Hur ser arbetsgången ut efter initieringen? (hur har arbetet med att ta fram 
det nya systemet sett ut) 

• Har ni valt ett anpassat system eller ett standardsystem?  
o Varför? 

• Vilka kriterier är viktiga för just det här systemet? Vad vill ni ha ut av det? 
• Vilka är med vid framtagningen av kravspecifikationen? 
• När blir diskussion med leverantörer aktuellt? 
• Tas användarna med i utvecklingsarbetet? 

o Ja – När, hur långt har ni kommit då i utvecklingen?  
o Varför valde ni just det tillfället? 
o Nej – Varför inte? 

 
Hur långt har ni kommit med systembytet? 

• Vilka problem har ni stött på under projektets gång? 
o Varför tror ni att dessa problem har uppstått? 

 Har problemen lösts? 
 Hur löstes problemen? 

 
 

Erfarenheter av systemutveckling i praktiken 



 
Bilaga B 

Bilaga B 
 
Utdrag ur kravspecifikation för underhållssystem. 
 
 

Dokumentnummer  Sida 
 ADKL 8
Utfärdad av Datum Filnamn Rev 

Joakim Wiklund 97-05-26 RAPP_V2.DOC A 

Funktionskrav 
 
Allmänt 

Frontec anser att ADKL skall ställa följande krav på 
framtida UH-system som en del i en 
verksamhetsövergripande informationsförsörjning: 

• att UH-systemets databaser är standardiserade och kan 
kommunicera med andra databaser 

• att UH-systemet har ett gränssnitt som gör det möjligt 
att agera med andra applikationer, exempelvis arkiv, 
EDI och www-applikationer 

• ett öppet UH-system som kan fungera med (dela data 
och dokument) samtliga berörda system i 
organisationen 

 

Arkivet 
Underhållssystem och dokumentarkiv måste i lösningen 
kunna agera tillsammans och på ett för användaren 
intuitivt sätt. För att detta skall fungera ställs följande 
baskrav: 

• Metadata om dokument skall kunna delas med andra 
applikationsdatabaser för att komplettera upp 
informationsmassan så att alla konsumenter utifrån 
behov kan återsöka såväl dokument som data kring 
dokument. 

• Kommunikation via API direkt mot arkivet skall kunna 
ske såväl för återsökning och visning som för 
nylagring. 

• I underhållsystemet skall funktioner för åtkomst av 
arkivfunktioner och dokument kunna tillföras som 
naturliga delar i användargränssnittet. Exempelvis 
genom knappar, menyval, kortkommandon eller 
verktygslådor. 
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Återsökning och visning av dokument 
 

Återsökning av dokument berörda av underhållssystemet 
skall kunna göras på minst två sätt. Det ena är den 
traditionelle producenten som agerar aktivt med 
underhållssystemet det andra är konsumentrollen som på 
ADKL kommer att agera via WWW-teknik på intranät. 

 

Återsökning och visning från UH-systemet 
 

Från UH-systemets användargränssnitt skall återsökning 
och visning av handlingar kunna göras. Integration med 
hjälp av FAM/API är ett krav. Som dokumentvisare 
använder arkivet i huvudsak FAM/Viewer. För de övriga 
dokument som inte hanteras av FAM/Viewer sköter 
arkivet om valet av dokumentvisare. 
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Bilaga C 

Bilaga C 
 
Riskanalys 
 
Risker vid systemskifte 
 
Prio Beskrivning Risk Konsekvens Aktiviteter 
1 Om konceptet med UH/Ek/ 

Inköp/Förråd/Reskontra inte håller 
kan det orsaka komplicerade 
kopplingar till övriga system vilket 
leder till att tidplanen försenas och 
kostnaden ökar 

Mycket
stor 

Mycket stor Identifiering av flöden 
och processer på 
ekonomi. Referens-
besök med fokus på 
ekonomi. 

2 Revirtänkande inom linjeorgan-
isationen kan leda till 
motsägelsefulla beslut och detta 
kan medföra försening och ökad 
kostnad. 

Mycket
stor 

Stor Utse styrgruppen. 
Styrgruppsmöten. 
Förankring i ledningen. 

3 Brist på resurser till projektet kan 
leda till avsevärda förseningar 

Medel Mycket stor Projektplan. Förankring
i styrgruppen. Utse 
vikarier. Utse projekt-
grupp 

4 Om vi inte lyckas med att förankra 
det nya konceptet d v s om vi inte 
kan visa några fördelar med nya 
arbetssätt leder det till problem för 
verksamheten även efter ett 
systemskifte. 

Medel Mycket stor Verksamhetsanalyser i 
organisationen. 
Identifiera brister och 
problem i dagens verk-
samhet. Genomgång 
och uppdatering av 
verksamhetsflöden. 

5 Oklar ansvarsfördelning inom linje-
organisationen kan leda till att 
ingen tar ansvar för de delar av 
projektet som finns mellan 
avdelningar/ 
verksamheter. Detta kan i sin tur 
medföra försenig och fördyring av 
projektet. 

Stor Stor Se 4. 

6 Om organisationen inte är redo för 
ett snabbt genomförande finns risk 
för ökade kostnader och försening. 

Mycket
stor 

Stor Se 3. 

7 Otydliga eller ändrade funktions-
krav under projektet kan medföra 
försening och öka kostnaden 

Stor Stor Se 4 och 3. 

8 Om leverantören blir uppköpt 
kommer både tidplan och kostnader 
att påverkas negativt och kan leda 
till att produkten på sikt försvinner 
från 
marknaden 

Stor Stor Leverantörsutvärdering.
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Bilaga C 

Risker med IS2000 
 
Prio Beskrivning Risk Konsekvens Aktiviteter 

1 Eftersom IS2000 är en utgången 
produkt och kunskapen om 
produkten är beroende av ett litet 
antal nyckelpersoner medför i sin 
tur att vi blir starkt beroende av till-
gängligheten hos dessa nyckel-
personer detta medför ökad risk att 
avbrott och stopp blir långvariga 

Stor Stor  

2 Om nyckelpersoner försvinner från 
företaget går sannolikt 
helhetssynen förlorad och det 
medför att systemet blir svårare att 
hålla aktuellt vilket ökar risken för 
allvarliga driftstörningar och 
avbrott. 

Medel Stor  

3 Om IS2000 inte kan stödja nya 
krav som är en följd av snabb 
utveckling i omvärlden medför det 
fler sidosystem och fler 
anpassningar. Detta medför ökande 
kostnader för konsulttjänster och 
licenser. 

Stor  Medel  

4 Det stora antalet överföringar till- 
och från IS2000 medför ökad risk 
för att vissa överföringar blir 
ofullständiga eller felaktiga 

Medel Medel  

5 Anpassningar i IS2000 medför 
ökad risk för sönderskrivning av 
databasen 

Medel Medel  

6 Överföringar till IS2000 från olika 
sidosystem medför ökad risk för 
sönderskrivning av databasen 

Medel Medel  
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